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AVPO ČR v roce 2014 prokázala,
že je respektovanou střešní organizací
českého neziskového sektoru
Sekretariát AVPO ČR se v průběhu roku věnoval různorodým činnostem, které se dají rozdělit do tří hlavních oblastí:
1. obhajoba zájmů veřejně prospěšných organizací;
2. hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací;
3. servisní činnost pro členy Asociace.

O asociacích se v našem prostředí často mluví jako o střešních organizacích. V tom případě bychom si přáli, aby AVPO ČR vypadala jako střecha na obrázku,
která je poskládána z průhledných (transparentních) a přitom pevných částí.
Foto: Jongleur100; Zdroj: Wikimedia.org

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ
Až při zpětném hodnocení roku 2014 si člo‑
věk uvědomí, v jak dynamickém období
žijeme. Důkazem je i množství práce,
které jsme v AVPO ČR věnovali připravo‑
vaným legislativním normám. Sami v sekre‑
tariátu bychom to nezvládli, a proto jsme
vděční za pomoc našich expertů z oblasti
práva, účetnictví a daní, kteří s námi spo‑
lupracují často bez nároku na honorář.
Nešlo by to ani bez podpory členských orga‑
nizací. Vždy, když vás oslovujeme s výzvou
o vyplnění nějakého dotazníku nebo s prosbou
o zodpovězení několika otázek, si uvědomu‑
jeme, že právě v té chvíli se nejvíce proje‑
vuje smysl existence takové asociace, jakou
je AVPO ČR. Jsme vděční za každý názor
a odpověď, protože díky nim jsme schopni
se postavit za vaše potřeby a zájmy.
Jako příklad můžeme uvést podklad pro
ministerstvo financí, které připravuje zákon

o elektronické evidenci tržeb. Vyzvali jsme
členské organizace, aby nám poslaly příklady
činností, při nichž přijímají platby v hotovosti.
Na základě odpovědí jsme připravili dvoustrán‑
kový seznam, který jsme prostřednictvím
Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)
poskytli Ministerstvu financí, ale také např.
sekretariátu Rady vlády pro NNO.
Víme, že na základě naší společné inici‑
ativy s UZS ČR ministerstvo financí zva‑
žuje, jak nastavit systém evidence tržeb
tak, aby neziskové organizace měly povin‑
nost evidovat pouze tržby, které sou‑
visí s jejich podnikatelskou činností.

ČEMU VŠEMU JSME SE V LEGISLATIVĚ
VĚNOVALI V ROCE 2014?
Kromě zmíněného zákona o elektronické evi‑
denci tržeb neustále sledujeme situaci kolem
zákona o statusu veřejné prospěšnosti. V prů‑
běhu jara a léta jsme se aktivně účastnili všech

jednání, která k tomuto zákonu uspořádalo
Ministerstvo spravedlnosti. Všichni lidé, kteří
se zákonu na ministerstvu věnovali, úřad v prů‑
běhu května a června opustili. Stihli však ještě
návrh zákona vložit do připomínkového řízení,
v němž své připomínky prostřednictvím UZS
ČR uplatnila i AVPO ČR. Nutno zmínit, že při‑
pomínky byly vypořádány velmi neprofesio‑
nálním způsobem. Hlavním argumentem při‑
tom bylo, že je třeba zákon schválit, protože je
v legislativním plánu vlády a není již čas dělat
v něm nějaké změny. Do Legislativní rady vlády
tak byl poslán návrh zákona o statusu veřejné
prospěšnosti, proti kterému vystoupili prak‑
ticky všichni – UZS ČR, Výbor pro legisla‑
tivu a financování Úřadu vlády, Ministerstvo
financí, oborové sítě (ČRDM), každý ale z jiných
důvodů. Legislativní rada vlády do konce roku
návrh zákona neprojednala a další klání nás tak
čeká hned v prvním čtvrtletí 2015. AVPO ČR
usiluje o pozastavení současné verze a její
dopracování tak, aby počítala s dvojstupňovým
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systémem benefitů a důslednějším vymeze‑
ním podmínek pro získání statusu veřejné pro‑
spěšnosti (povinnost vést podvojné účetnic‑
tví, provozovat vlastní webové stránky apod.).

-

AVPO ČR se také na jaře a v létě připo‑
jila k mnoha dalším subjektům, které tla‑
čily na Ministerstvo pro místní rozvoj
a Ministerstvo práce a sociálních věcí v otázce
finanční spoluúčasti neziskových organi‑
zací, které se stanou příjemci prostředků
z Evropského sociálního fondu v období
2014 – 2020. Nakonec byla vyjednána spo‑
luúčast, která může kolísat nejvýše v rozmezí
0 - 5 % kofinancování z vlastních zdrojů.
Na výzvu ministerstva financí se AVPO ČR
společně s UZS ČR podílela na sběru pod‑
kladů pro nový zákon o účetnictví. UZS ČR
prosazuje možnost zachování jednodu‑
chého účetnictví pro spolky, ovšem s tím,
že musí být vydávány roční přehledy, které by
měly být zveřejněny ve spolkovém rejstříku.
Ministerstvo financí zatím nepovažuje za nutné,
aby byly výsledky z jednoduchého účetnic‑
tví povinně zveřejňovány. Vzhledem k tomu,
že zveřejnění dokumentů nepřináší nikomu
žádné náklady, AVPO ČR a UZS ČR nevidí
důvod proč tyto dokumenty nezveřejňovat.
Připomínkovali jsme také novelu nového
občanského zákoníku, přičemž jsme se snažili
přesvědčit zákonodárce, aby opravili nejasné
ustanovení o jiné výdělečné činnosti u spolků.
Navrhli jsme odstranit termín jiné výdělečné
činnosti a doporučili jsme následující znění:
„Podnikání ani jiná činnost provozovaná pře‑
devším za účelem dosažení zisku, hlavní čin‑
ností spolku být nemůže.“ Požadovali jsme také,
aby nadace, obecně prospěšné společnosti
a ústavy byly vyňaty z povinnosti udělit plnou
moc formou veřejné listiny, jak je to aktuálně
navrženo u obchodních korporací. Doposud
je nám ministerstvem spravedlnosti naznačo‑
váno, že nehodlají nic měnit, aniž by k tomu
ale měli nějaké pádné argumenty. Uvidíme,
co přinese oficiální vypořádání připomínek.
V neposlední řadě nelze také zapomenout
na zákon o soudních poplatcích. Tam jsme
se jako mnoho dalších subjektů z nezisko‑
vého sektoru, zasadili o zrušení soudních
poplatků, i když se to nakonec podařilo
pouze do poloviny roku 2016. Soudy ovšem
začaly zpoplatňovat prvozápisy při zaklá‑
dání neziskových právních forem, takže
naše angažmá v této oblasti pokračuje.

Prezident AVPO ČR je členem Rady vlády
pro nestátní neziskové organizace.
Práce v jiných asociacích se prolíná do kaž‑
dodenního fungování AVPO ČR. Za členství
v uvedených sítích ročně zaplatíme kolem
100 000 Kč, ale tato „investice“ se podle
našeho názoru několikrát vrátí. V UZS ČR pro‑
střednictvím prezidenta AVPO ČR vedeme
sekci pro nestátní neziskové organizace. Máme
tak příležitost být při vzniku nových zákonů
a účastnit se připomínkových řízení k návrhům
nových legislativních norem. Jsme též sou‑
částí Pracovního týmu hospodářské a sociální
dohody na Ministerstvu spravedlnosti. Aktivně
jsme se podíleli na konferenci „Neziskové orga‑
nizace v roce 2015“, která se konala 12. listo‑
padu 2014. Konference se zúčastnila necelá
stovka účastníků. Na programu byla prak‑
tická témata týkající se odměňování zaměst‑
nanců, změn zákoníku práce, nového nastavení
daní a informace o připravovaných výzvách
Evropských fondů pro období 2014 -2020.

MATURUS, o.p.s., Na počátku, o.p.s., Nadační
fond J & T a Pestrá společnost, o.p.s..

Značka byla uvedeným organizacím udělena
v rámci prvního pilotního ověření metodiky
hodnocení, kterou AVPO ČR připravilo v rámci
projektu podpořeného z Operačního pro‑
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt
bude ukončen v červnu 2015 a značka spo‑
lehlivosti pak bude dostupná pro všechny
neziskové organizace v ČR, které mají ale‑
spoň 10 % svých příjmů od soukromých dárců
(podnikatelských subjektů nebo občanů).
V roce 2014 proběhlo již zmíněné první kolo
pilotního ověřování, poprvé zasedala Rada pro
hodnocení spolehlivosti, bylo uděleno prvních
sedm značek spolehlivosti a na základě zkuše‑
ností prvního pilotu došlo k úpravám metodiky.

NĚKTERÉ CÍLE AVPO ČR NA SVOJE
NAPLNĚNÍ JEŠTĚ ČEKAJÍ
Členství v ANNO ČR přináší AVPO ČR
možnost ovlivňovat další vývoj v nezisko‑
vém sektoru v oblasti všeoborových aso‑
ciací. V ANNO ČR se snažíme pracovat
na postupné profesionalizaci Asociace
a na strategii zaměřené na práci s kraj‑
skými asociacemi neziskových organizací.
V ICFO jsme přidruženým členem,
který „teprve“ zavádí značku spolehli‑
vosti ve své zemi. Asociace se jednou
za rok schází na valné hromadě, kde je pří‑
ležitost se potkat s kolegy z ostatních 15
zemí světa, kde se spolehlivost neziskových
organizací hodnotí. V květnu jsme se účast‑
nili valné hromady v Paříži. Prezentovali
jsme tam dosavadní proces vzniku a zavá‑
dění značky na český trh a obdrželi jsme
pochvalu za inovativní marketingový pří‑
stup od kolegů z Německa, U.S.A. a Itálie.
Také ENNA - sdružující střešní organizace
neziskového sektoru z členských států EU,
nás zaměstnává, prezident AVPO ČR je čle‑
nem správní rady ENNA. V srpnu minu‑
lého roku jsme v Praze organizovali zasedání
správní rady ENNA. Díky členství v této síti
jsme byli koordinátory Aliance Evropského
roku občanství v ČR. Prostřednictvím ENNA
máme přístup k informacím o nových tren‑
dech nebo nové legislativě, která se týká
neziskových organizací na úrovni EU.

ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍŤOVÝCH ORGANIZACÍCH NENÍ JEN OTÁZKOU PRESTIŽE

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PRODUKTEM AVPO ČR

AVPO ČR je členskou organizací Unie
zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)
a Asociace nestátních neziskových orga‑
nizací ČR (ANNO ČR). Vstoupili jsme
též do dvou zahraničních asociací: ICFO
(International Committee on Fundraising
Organizations) a ENNA (The European
of National Civil Society Associations).

Rok 2014 se zapíše do historie čes‑
kého neziskového sektoru jako rok, kdy
byla poprvé udělena značka spolehlivosti.
Sedm neziskových organizací získalo ozna‑
čení Spolehlivá veřejně prospěšná organi‑
zace: Dejme dětem šanci o.p.s., Helppes
– Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.,
Lata - Programy pro ohroženou mládež,

Hlavním cílem sekretariátu pro rok 2014 bylo
kromě dalších aktivit rozjet práci v oboro‑
vých pracovních skupinách. Nastavili jsme
si tento ambiciózní cíl, který se nám zatím
nepovedlo naplnit. V počtu pouhých tří lidí
pracujících v sekretariátu a při jejich sou‑
časném zapojení ve dvou evropských pro‑
jektech, se tento cíl ukázal jako nereálný.
Rozhodně se ale nevzdáváme a věříme,
že vzhledem k ukončenému projektu OPPA
najdeme více času a energie v roce 2015.
Víme také, že chceme zlepšit práci se členy
správní rady, k tomu však potřebujeme anga‑
žované a aktivní zástupce členských orga‑
nizací. Budeme hledat cesty, jak mezi námi
najít lidi, kteří budou ochotni a schopni zastu‑
povat AVPO ČR v nejrůznějších pracovních
skupinách, komisích, výborech apod. Pokud
chceme, aby AVPO ČR bylo nadále uznávanou
neziskovou asociací, bude třeba, aby se daleko
více zapojily i samotné členské organizace.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2015?
Již teď víme, že nudit se určitě nebudeme.
A nemyslím tím jen pracovníky sekretariátu.
Pokusíme se shrnout oblasti, v nichž chce
být AVPO ČR v roce 2015 aktivní:
1.

Vyhledávání lidí z členských organi‑
zací, kteří budou moci zastupovat
AVPO ČR navenek. Hledáme způsoby,
jak by takové pracovníky mohl sekre‑
tariát AVPO ČR podpořit a pomoci jim
v osobnostním i profesním růstu.

2.

Usilovná práce na značce spolehli‑
vosti. Na jaře absolvujeme kulaté stoly
ve všech čtrnácti krajích, kde budeme
mluvit o značce spolehlivosti s místními
neziskovkami, podnikateli, pracovníky
veřejné správy a novináři. Do května pro‑
běhne hodnocení dalších členů AVPO ČR
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v rámci projektového ověření, v červnu
by tak značku spolehlivosti mělo mít něco
kolem 20 organizací. V červnu čeká pre‑
zidenta AVPO ČR cesta do Washingtonu
na zasedání valné hromady ICFO, kde
bude prezentovat další vývoj značky v ČR.
Rozjedeme také intenzivní fundraising,
abychom mohli značku nabízet za cenu
nižší, než jsou její přímé náklady a umož‑
nili tak co nejvíce organizacím jí získat.
3.

Zaměříme se na kompetence členů správ‑
ních orgánů v neziskových organizacích.
Nový občanský zákoník nastavuje jasné
podmínky týkající se odpovědnosti a péče
řádného hospodáře. Většina členů statu‑
tárních orgánů ani netuší, za co odpo‑
vídají a co by měli ve správních orgá‑
nech dělat. Základem transparentnosti je
dobře fungující správa organizace, proto
se chceme této oblasti věnovat více, než
jen prostřednictvím značky spolehlivosti.

4.

Z pohledu legislativy to rovněž
vypadá, že ani v roce 2015 nebu‑
deme zahálet. Věnovat se chceme
zejména následujícím normám:

se mohly zapojit do vybraných programů
podporujících malé a střední podniky.
Samozřejmě se budeme věnovat i legisla‑
tivním normám ovlivňující neziskové orga‑
nizace, které se teprve vyvrbí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, člen‑
skými organizacemi AVPO ČR.
Marek Šedivý
Sekretariát AVPO ČR

—— Zákon o statusu veřejné prospěšnosti nadále budeme hájit vazbu statusu na
dvoustupňové benefity, aby se vytvořil
sytém, který bude smysluplně podporo‑
vat jak spolkové, tak servisní organizace.
—— Zákon o soudních poplatcích - budeme
vytrvale vysvětlovat Ministerstvu spra‑
vedlnosti, že sytém soudních poplatků
týkající se neziskových organizací je
třeba nastavit po odborné diskusi tak,
aby neblokoval rozvoj občanských ini‑
ciativ a neziskových organizací.
—— Zákon o účetnictví a vyhláška č. 504/2002
týkající se účetnictví NNO – zde chce
AVPO ČR nadále prosazovat nasta‑
vení základních podmínek pro transpa‑
rentnost subjektů, které budou účtovat
v jednoduchém účetnictví alespoň tak,
že zveřejní ze zákona povinné výstupy
z účetnictví ve veřejném rejstříku. Ve
vyhlášce budeme dbát na její praktič‑
nost odrážející skutečný stav v účetnic‑
tví neziskových organizací. Půjde nám
o provázání vyhlášky s daňovými zákony.
—— Nový občanský zákoník – v případě
jakékoli novelizace budeme dále pra‑
covat na odstranění zásadních chyb
v paragrafech týkajících se nezisko‑
vých organizací (jiná výdělečná čin‑
nost u spolků, nedostatečně rozpraco‑
vaná část týkající se nadačních fondů).
—— Zákon o sociálním podnikání – chceme
zůstat součástí pracovní skupiny, která
při Úřadu vlády na zákonu pracuje.
—— Možnost zapojení ústavů a obecně pro‑
spěšných společností do Operačního pro‑
gramu podnikání a inovace na minister‑
stvu průmyslu a obchodu – rádi bychom
vysvětlili úředníkům na tomto minister‑
stvu, že ústavy a o.p.s. mohou i ve své
hlavní činnosti podnikat a díky tomu by
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