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Z ČINNOSTI AVPO ČR

AVPO ČR má za sebou nabitý rok (a čeká ji další takový)
Na počátku existence Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) byl záměr vybudovat profesionálně fungující asociaci. Po třech letech fungování k tomuto cíli AVPO ČR stále míří a upevňuje si svoje místo v českém neziskovém sektoru. V době jejího vzniku zde některé jiné asociace, ať už oborové nebo územní všeoborové, jako například Asociace nestátních
neziskových organizací ČR, působili již řadu let. Přesto si AVPO ČR, jako další celostátní všeoborová asociace, našla svoje pevné
místo v neziskovém sektoru a její poslání oslovuje ty neziskové organizace, pro které jsou důležité profesionalita, spolehlivost a transparentnost. Aktuálně má AVPO ČR 88 členů
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Nadace

Evidované práv. osoby (cirkevní)

Jiné

již od roku 2012. Nejprve navštívili v rámci projektu podpořeného
z Programu švýcarsko-české spolupráce Nadaci ZEWO v Curychu.
Tam se dozvěděli, jak je nastavena
veřejná prospěšnost ve Švýcarsku,
a jak funguje tamní hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Na
tento projekt navázal další, už rozsáhlejší s názvem Cesta ke zvýšení
věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR, v rámci kterého měl
tým AVPO ČR možnost
studovat hodnocení spolehlivosti též v Německu a
Španělsku. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OPLZZ) prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.

Nadační fondy

Obecně prospěšné společnosti 28

Občanská sdružení 48

Členskou základnu AVPO ČR tvoří
neziskové organizace, jejichž posláním je vykonávání veřejně prospěšných činností nebo poskytování veřejně prospěšných služeb.
Všechny členské organizace musí
navíc splňovat členské podmínky,
které zaručují vysokou míru transparentnosti. Z tohoto pohledu není
pro AVPO ČR tím nejpodstatnějším počet členů, daleko důležitější je
spolehlivost a transparentnost členských organizací. To je také jeden z
důvodů, proč jsou od 1. ledna 2014

V létě proběhly zahraniční
studijní cesty, budoucí hodnotitelé připravovali metodiku a na doporučení zahraničních kolegů vnikla hned
na počátku Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně
prospěšných organizací,
jejímiž členy jsou odborČlenské organizace AVPO ČR dle právních
níci na podnikatelský, akaforem (stav k 31. 12. 2013
demický, veřejný, mediální
dvě kategorie členů – řádní a přidrua neziskový sektor. Rada je nezážení. Řádní splňují veškeré podmínky
vislý orgán. Bude schvalovat metopro členství v AVPO ČR, zatímco
diku i její případné následné změny
ty organizace, které se ještě nemoale především bude jejím úkolem
hou prokázat žádnou historií nebo
rozhodovat o udělení i případném
pracují na splnění všech podmínek
odejmutí Značky spolehlivosti.
členství, jsou členové přidružení.
V letošním roce proběhne pilotní
Nové stanovy schválené valnou
ověření hodnocení spolehlivost ve
hromadou v prosinci 2013 přinášejí
22 členských organizacích AVPO
však ještě více novinek. AVPO ČR
ČR. Dále bude dokončen marketinmá nově správní radu, která kromě
gový plán pro Značku spolehlivosti
jiného, od začátku roku rozhoduje
a bude stanovena cena za celý proprávě o přijetí nových členů a dále
ces hodnocení. V této chvíli je cílem
o rozpočtu nebo strategii Asociace.
a zároveň přáním AVPO ČR, aby
Dle nových stanov vzniká též
náklady na hodnocení byly rozloRada pro hodnocení spolehlivosti
ženy z části mezi dárce, kteří myšveřejně prospěšných organizací.
lenku a poslání Značky spolehlivosti podpoří svými dary, a z části
HODNOCENÍ 		
je uhradí organizace, která bude
SPOLEHLIVOSTI VEŘEJNĚ PROchtít Značku spolehlivosti získat.
SPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ

Vznik zmíněné rady pro hodnocení
spolehlivosti souvisí s realizací projektu, na kterém prezident a pracovníci sekretariátu Asociace pracují

ZÁKON O STATUSU VEŘEJNÉ
PROSPĚŠNOSTI

V červnu 2013 schválila ještě minulá
poslanecká sněmovna návrh zákona

o statusu veřejné prospěšnosti,
avšak Senát, který jej následně projednáván v srpnu, zákon zamítl (jako
jediný zákon v balíčku doprovodné
legislativy k novému občanskému
zákoníku). Zákon byl v Poslanecké
sněmovně a Senátu projednáván ve
verzi, která už neodpovídala většinovému konsenzu pracovní skupiny
tvořené téměř padesáti zástupci
neziskových organizací (včetně
zástupců významných asociací) a
zástupci ministerstva spravedlnosti.
Tuto pracovní skupinu díky finanční
podpoře CEE Trust koordinovala
AVPO ČR. Předložený návrh zákona
se od toho schváleného pracovní
skupinou lišil především v tom, že
stanovoval neziskovým organizacím
povinnost vydávat výroční zprávu,
jejíž součástí měla být také řádná
účetní závěrka. Oborové asociace,
tvořené převážně spolky provozujícími zájmovou činnost, spolu s
odbory protlačily v připomínkovém
řízení změnu, která umožňovala získat status také pro organizace jež
účetní závěrku nevydávají. Je to tím,
že stále využívají dlouhodobě kritizované výjimky uvedené v zákoně
o účetnictví, která umožňuje spolkům a odborům účtovat v takzvaném jednoduchém účetnictví.
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti bude pravděpodobně na
začátku roku 2014 opět předložen ke
schválení Vládě a poté i Parlamentu.
AVPO ČR, stejně jako v loňských letních měsících, bude i tentokrát usilovat, aby byl schválen zákon, který
bude mít smysl a nebude ustupovat
požadavkům odborů a spolků provozujících zájmovou činnost. Jsme
totiž přesvědčeni, že status veřejné
prospěšnosti by měly získat pouze
takové neziskové organizace, které
vyhoví alespoň minimálním požadavkům na jejich transparentnost.
SÍŤOVÁNÍ – 		
NAVENEK I DOVNITŘ

Jedny z klíčových aktivit každé asociace by měly být ty, které pomáhají členům asociace spolupracovat
nejen mezi sebou, ale také navenek s domácími nebo zahraničními
kolegy. Pro AVPO ČR je síťování a
vzájemná podpora jednou z priorit,
které se nesnaží pouze deklarovat,
ale také je svojí činností naplňovat.

Jednou z interně zaměřených aktivit tohoto typu je například společný projekt pěti pražských členských organizací a AVPO ČR, jehož
cílem je v těchto organizacích etablovat nebo upevnit pracovní místo
fundraisera a pomoci tak posílit jejich dlouhodobou existenci.
Projekt je financován z Operačního
programu Praha-Adaptabilita
(OPPA).Navenek spatřuje AVPO ČR
význam síťování především ve sdílení zkušeností a společného know-how prostřednictvím členství v
důležitých strukturách. Pokud jde o
Českou republiku, je AVPO ČR již od
začátku roku 2013 členem Asociace
nestátních neziskových organizací
ČR (ANNO ČR) a od podzimu 2013
členem Unie zaměstnavatelských
svazů (UZS), kde prezident AVPO
ČR působí současně jako viceprezident sekce neziskových organizací.
Na mezinárodní úrovni je AVPO
ČR od roku 2011 členem The
European Network of Nationan
Civil Society Associations (ENNA),
která sdružuje nadoborové střešní
nebo servisní organizace neziskového sektoru z jednotlivých členských zemí EU, každá země může
mít přitom v ENNA pouze jednoho
zástupce. Prezident AVPO ČR je
navíc členem správní rady ENNA.
V roce 2013 byla AVPO ČR součástí The European Year of Citizens
Alliance (EYCA) a koordinovala
její činnost v ČR. Spolupracovala
při tom s Úřadem vlády ČR a
Zastoupením Evropské komise v ČR.
Od podzimu 2013 je AVPO ČR též
přidruženým členem International
Committee on Fundraising
Organizations (ICFO). Což je mezinárodní asociace, která sdružuje subjekty hodnotící spolehlivost neziskových veřejně prospěšných organizací
v jednotlivých zemí. Své zástupce
má v ICFO 15 zemích z celého světa.

Ing. Marek Šedivý
Prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

2

