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Grafický manuál AVPO ČR definuje logo 
instituce a způsoby jeho použití, dále definuje 
vizuální styl asociace a zpracovává také podobu 
základních prezentačních materiálů. 

Tento manuál je závazný jak pro profesionální,  
tak pro laickou veřejnost. Porušení daných pravidel 
může poškodit vizuální identitu asociace.



LO G OT Y P
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LOGOTYP – ZÁKLADNÍ PODOBA
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LOGOTYP – ČERNOBÍLÁ VERZE, JAZYKOVÁ MUTACE, VARIANTA S PODBARVENÍM
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LOGOTYP – INVERZNÍ PODOBA LOGOTYPŮ
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LOGOTYP – ROZEPSANÁ VERZE LOGOTYPU



LOGOTYP – VARIANTY LOGOTYPU

AVPO ČR @ 20148
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LOGOTYP – BAREVNOST

ČERNÁ

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

BÍLÁ

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

ŽLUTÁ

CMYK 0 / 20 / 100 / 0

PANTONE 116 C
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LOGOTYP – PÍSMO

BRANDON Text 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis. 
Donec sodales id dolor id feugiat. Nulla condiment 
risus est, ut lacinia erat pharetra eget. 
Morbi convallis, mauris a eleifend congue, 
nulla tortor ullamcorper odio.

Light – Light Italic – Bold – Bold Italic 

V případě, že není možné použít písma Brandon Text (online komunikace, sdílené dokumenty, apod.) 
nahrazují primární písmo systémová bezpatková písma Arial, Helvetica, atd.
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LOGOTYP – POUŽITÍ LOGOTYPU

Použití logotypu (volba varianty, umístění, velikost, ...)  
je třeba podřídit konkrétnímu prezentačnímu záměru.
Je nutné zachovat dostatečný odstup, kontrast  
a čitelnost logotypu.



Č L E N  A V P O  Č R
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Tento variantní logotyp slouží 
k označení členů AVPO ČR.
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LOGOTYP ČLEN AVPO ČR – ZÁKLADNÍ PODOBA LOGOTYPU
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LOGOTYP ČLEN AVPO ČR – VARIANTY LOGOTYPU
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Použití logotypu  
pro označení člena AVPO ČR  
na webové prezentaci.

LOGOTYP ČLEN AVPO ČR – ŠTÍTEK



S P O L E H L I V Á
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Tento variantní logotyp slouží k označení 
VPO s udělenou značkou spolehlivosti.
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LOGOTYP SPOLEHLIVÁ – ZÁKLADNÍ PODOBA LOGOTYPU
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LOGOTYP SPOLEHLIVÁ – VARIANTY LOGOTYPU



P O U Ž I T Í
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Vizuální styl asociace naznačuje podobu 
prezentačních materiálů a definuje 
základní postupy pro jejich tvorbu.



AVPO ČR @ 201423

Ing Marek Šedivý
President of Association

Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
+420 212 245 240 – sedivy@avpo.cz
www.avpo.cz

AVPO ČR, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1 / +420 212 245 240  / info@avpo.cz / www.avpo.cz

Maurice Laudren
Heineken, Geneve
472 56 Switzerland

Dear Mr. Laudren

Lore dolore expliciis nihitatur, to ipsumque laborio nsequis et aut quae doluptibus ducit, tempor accuptat arum eiunt.
Igenti odi ne labo. Hent quia ne inimus sim aliqui bla cor arit rentotatqui alique duntiorumque volupti istionsequas 
dignamus aspersp iendae exerenderum quiandit, quibusci id molo tem venis est alit officae. Ate parumen tinctora 
errumquiat ut etust, esti consedi dolupta eratio. Ernatur? Optis qui bea vernatus eatius qui conestiorum inullut porempor 
reribus rem ea iur, sit quam et as re nimollest, offic tempere commolor sintota tusamus et mostrum re rehenti onsequis 
accullam que cuptatia sinulpa nitiatur sunt doluptae non consent que con eati vellum qui aut ped qui bea que sent.
Ceri blautempora de volorescipid molorem porati officimosape volorita am, venia duciliquid erro 
to corios mo et od ut veruptatem labo. Itaspe quam, verum quatincium eicidus apit qui dollanimin 
rendenis ma con parum ullit porest porpore reperum etur, aut debitatem doluptas enet volupta 
volestio. Illic tem. Andem. Nam, toriatum fugiam faccae nis audia vellupt aturibus.

Doluptatibus ut mo te vitias sed quo tota dolo blatiamus nis a veliqui sitiandit explaut accus aut et plandi beation 
nonemolupta inti occuscid quis alignih illatem oluptat uritassum re nonseque vel ipsuntem inumqui assument 
optus quiduciandis ut hil mi, verum dolum aut latem earci qui nonsectae nem erepedit volupta nemquatur re 
excerio est voluptatet, sam, offici aut quam fugitisque dolupta voluptatiat oditate pore, sa voleceaturis esequas 
sinveles et ea elit et et ut aut maio quae venti sitas dolluptur, nihit es sa quatistes sanditiorum ium quam, non 
cum aut et quo eium simagnam vel mos aut evelicturit, alit offic test, ut ommos eos molupta tiaturio qui volupta 
turestota ari ne ellenditatus et expliciendae eostint, ommoles impora il ipsum facipsandis et parchitae. 

Haria se magnim aperatur se expeditaque dolorepel ma nihil erit, quaspit atiorere nonsere perita sequam ne 
vello in nonsed molorem quiate omnimusant, utem idis explabora de niae ea eum repre laboreh enecerem 
et maxim ea quis nihictium quam, optationse arcia aborepratiis adiscipis con eum corectotas re suntore 
volorestem quaectest praerem ilit, ut licimagnis verum asit, ipsam ea quiatus rerumqui aditatibus.

Looking for hearing from you!

Aleš Mrázek
Project Manager

Děkujeme!
Společnosti...

Ing. Marek Šedivý
Prezident AVPO ČR

POUŽITÍ – HLAVIČKOVÝ PAPÍR, SPISOVÉ DESKY, CERTIFIKÁT, VIZITKY
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROSAZUJEME 
TRANSPARENTNOST 
A SPOLEHLIVOST 
V NEZISKOVÉM 
SEKTORU
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

O AVPO ČR
AVPO ČR v rámci svého poslání přispívá k vytváření transpa-
rentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Vizí AVPO ČR je zdravá a prosperující společnost, která považuje 
veřejně prospěšné organizace za svou přirozenou součást. Proto 
je nezbytné, aby neziskový sektor fungoval profesionálně a měl 
její důvěru.

AVPO ČR je profesionálně fungující asociací sdružující 
veřejně prospěšné organizace, které o sobě zpřístupňují více 
údajů a informací, než jim ukládá zákon. Deklarují tak vlastní 
transparentnost.

AVPO ČR je rovnocenným partnerem pro jednání na úrovni 
státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a médií.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Datum vzniku: 29. června 2010
Zakládající členové: Neziskovky.cz, o. p. s. a Nadace Auxilia
Orgány asociace k 31. 12. 2013:
Valná hromada: statutární zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Dozorčí rada: Renáta Buchtová, Petra Cihlová, Marcela 
Nevšímalová
Zaměstnanci k 31. 12. 2013:
Aleš Mrázek – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR, 
odborný konzultant a analytik
Alena Sladká – manažerka projektů, tajemnice AVPO ČR
Marek Šedivý – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR, 
prezident – statutární zástupce
Počet členských organizací k 31. 12. 2013: 89

Vývoj počtu členů od vzniku Asociace

2010 2011 2012 2013

8

72

89 89

Zasedání valné hromady:
25. 4. 2013 – projednání účetní závěrky, auditu  
a výroční zprávy, volba členů dozorčí rady

3. 12. 2013 – schválení nových stanov, volba členů správní rady, 
volba členů Rady pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěš-
ných organizací

HISTORICKÉ MILNÍKY

2010
 — Vznik Asociace

 — Spuštění internetových stránek

2011
 — Navázání spolupráce s organizacemi 

ze zemí Visegrádské čtyřky.

 — Členství v ENNA (The European Network 
of National Civil Society Associations).

 — Realizace projektu financovaného z Programu švýcarsko-
české spolupráce administrovaného MF ČR (přenos 
švýcarského know-how v oblasti transparentnosti a statusu 
veřejné prospěšnosti, partner Nadace ZEWO, Curych).

2012
 — Počátek práce na zavedení systému hodnocení 

spolehlivosti neziskových organizací jako samoregulačního 
nástroje českého neziskového sektoru.

 — Vypracování kompromisní verze návrhu zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti, který byl výsledkem pracovní 
skupiny NNO (projekt financovaný CEE Trust).

 — Navázání spolupráce s ministerstvem spravedlnosti, 
ministerstvem financí a Radou vlády pro NNO.

2013
 — Prosazení zákona o změně právní formy občanského 

sdružení na obecně prospěšnou společnost.

 — Realizace projektu zaměřeného na finanční 
soběstačnost pěti pražských členských 
organizací AVPO ČR (financováno z OPPA).

 — Realizace projektu zaměřeného na zavedení systému 
hodnocení spolehlivosti NNO v ČR – zahraniční 
cesty do Německa a Španělska, vytvoření metodiky 
hodnocení spolehlivosti (financováno z OP LZZ).

 — Členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR).

 — Členství v International Committee on 
Fundraising Organizations (ICFO).
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Portfolio finančních zdrojů AVPO ČR 2010–2013

ROK Členské 
příspěvky

Příjmy 
z prodeje 
vlastních 
produktů

Veřejné 
zdroje 
(ministerstva 
a úřady)

Zahraniční 
partneři 
(účast 
v zahraničních 
projektech)

Nadace 
a nadační 
fondy  
(domácí 
i zahraniční)

Firemní 
dárci

Individuální 
dárci

Ostatní 
výnosy 
(úroky, 
kurzové zisky 
apod.)

CELKEM

2010
0,3% 99,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

1 025 374 396 0 0 0 0 0 23 375 444

2011
11,1% 87,9% 0% 0% 0% 0,6% 0% 0,4% 100%

113 300 897 471 0 0 0 6 000 0 4 155 1 020 926

2012
7,4% 7,2% 29% 8,4% 46,8% 0,7% 0% 0,5% 100%

161 850 157 937 637319 184 460 1 027 004 15 650 0 9 896 2 194 116

2013
6,4% 9,1% 50,3% 2,2% 28,1% 0,0% 0,5% 3,4% 100%

186 056 265 780 1 463 331 65 182 817 074 0 14 000 98 007 2 909 430

Struktura příjmů AVPO ČR v roce 2012

50,3
28,1

9,1

6,4

2,23,4 0,5

Veřejné zdroje  
(ministerstva a úřady)

Nadace a nadační fondy 
(domácí i zahraniční)

Příjmy z prodeje vlastních produktů

Zahraniční partneři 
(účast v zahraničních projektech)

Ostatní výnosy 
(úroky, kurzové zisky apod.)

Firemní dárci

Členské příspěvky

POUŽITÍ – VÝROČNÍ ZPRÁVA
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NEWSLETTER – 11 / 2014

Řada neziskových organizací se 
k semináři upínala s jistou nadějí, 
protože pravidla pro nedovole-
nou veřejnou podporu jsou v ČR 
často uplatňována velmi přísně 
a při absenci znalosti jiných mož-
ností pak končí řada běžných 
projektových dotací v režimu 
de minimis, se všemi důsledky.   

1. Názor NNO, že je třeba 
celou situaci hodně zjedno-
dušit a praxi v ČR přiblížit 
praxi v jiných státech EU, kde 
neziskové organizaci reálně 
problematiku veřejné pod-
pory neřeší, nebyl přítomnými 
zástupci poskytovatelů – Úřadu 
pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS), ani Evropské 
komise (EK) – většinově 

akceptován. Zástupkyně EK sice 
vyslovila překvapení nad tím, 
jak intenzivně neziskový sektor 
v ČR problematiku nedovo-
lené veřejné podpory řeší, pří-
stup poskytovatelů a zejména 
ÚOHS nicméně schvaluje. 

2. Za jednoznačně pozitivní je 
třeba požadovat výstup, kdy 
všichni vystoupivší zástupci 
poskytovatelů (ÚOHS a EK) 
souhlasí s názorem, že režim 
de minimis má být použí-
ván jen výjimečně a naopak 
nemá být používán pro běžná 
dotační rozhodnutí. Pokud se 
v takovém případě skutečně 
jedná o veřejnou podporu, pak 
mají být použity jiné nástroje 
(v pořadí bloková výjimka, 

notifikační výjimka, případně 
služby obecného hospodář-
ského zájmu – dále jen SOHZ). 

3. Největší zjednodušení přine-
sou nová pravidla pro veřej-
nou podporu kulturní sféře, 
dotace na kulturu budou totiž 
mít generelní blokovou výjimku. 

4. Zástupkyně Ministerstva práce 
a sociálních věcí přiznala, že 
stávající dotační praxi resortu 
považuje za do značné míry 
nešťastnou a sdělila, že resort 
míní v tříletém horizontu přejít 
v rámci svého dotačního pro-
gramu plně do režimu SOHZ, 
a následně nastínila harmo-
nogram jednotlivých kroků. 

5. SOHZ doporučuje 
i Ministerstvo pro místní rozvoj 
coby tvůrce metodik pro další 
programové období evrop-
ských dotací. SOHZ doporučil 
i zástupce dozorového a meto-
dického orgánu, tedy ÚOHS. 

Jan Kamenický 
Člověk v tísni, o. p. s. 

ŠPANĚLSKÝ NEZISKOVÝ 
SEKTOR
Neziskový sektor ve Španělsku je 
v mnohémodlišný od českého, ale 
i od německého, který jsmemě-
limožnost studovat minulýmě-
síc. Podobně jako Česká repub-
lika má i Španělsko zkušenosti 
s obdobímtotalitní vlády, která však 
nebyla levicová, ale naopak pra-
vicově konzervativní, a skončila 
o více než deset let dříve než u nás. 
Na rozdíl od našeho prostředí si 
ale ve neziskové organizace své-
místo ve společnosti jen pomalu. 
Tomu odpovídá i stále poměrně 
malý počet neziskových organizací, 
které španělské úřady uznávají jako 
veřejně prospěšné a umožňují jim 
požívat určitých daňových výhod. 
Nadace, kterých je ve Španělsku asi 
14 000, jsou považovány za veřejně 
prospěšné automaticky, z celkového 
počtu přibližně 40 000 spolkůmá 

ale status veřejné prospěšnosti 
jen malá část (kolem2 000). Jiné 
právní formy ve španělskémnezisko-
vém sektoru prakticky nenajdeme. 

FUNDACIÓN LEALTAD 
Organizace Fundación Lealtad 
(volně přeloženo Nadace 
Věrnost) vznikla v roce 2001 
s cílemzískat pro španělský 
neziskový sektor větší důvěru 
veřejnosti i firemních dárců 
a posílit tak jeho rozvoj a udrži-
telnost. Nástrojem, prostřed-
nictvímkterého toho chce 
Fundación Lealtad dosáhnout, je 
hloubkové hodnocení nezisko-
vých organizací. U zrodu nadace 
stály tři velké komerční společ-
nosti, které v prvních letech, kdy 
bylo třeba vyvinout příslušnéme-
todiky, plně financovaly její chod. 

Hodnocení je pro neziskové orga-
nizace zdarma, podmínkou však 
je, abyměly audit a status veřejné 
prospěšnosti. Analytici nadace 
je prověřují z různých hledisek – 
účetnictví, správy, práce s dob-
rovolníky apod. – a následně 
vypracují zprávu, aspektech 
naplňují stanovené standardy. 
Fundación Lealtad neuděluje žád-
nou pečeť kvality, ale hodnotící 
zprávy zveřejňuje, aby dárci sami-
mohli posoudit, která neziskovka 
si zaslouží jejich důvěru.
Nawebových stránkách lze 
nicméně nalézt jen stručné verze 
hodnotících zpráv, za přístup 
k plným verzímje třeba zaplatit 
poplatek, čehož využívají přede-
všímvelcí firemní dárci. Obchodně 
je tedymodel nastaven tak, že 
hodnocení nefinancují neziskové 
organizace, ale samotní dárci. 

NÁVŠTĚVY HODNOCE-
NÝCH ORGANIZACÍ 
Podobně jako v Německu jsme 
i během pobytu ve Španělsku 
navštívili dvě organizace, které 
hodnocením prošly. První z nich 
s názvem Fundación Pequeño 
Deseo se zaměřuje na práci 
s dětmi, které jsou dlouhodobě 
druhá jménem Fundación Amigos 
de los Mayores podporuje seni-
ory. Zástupci obou neziskovek 
se shodli, že hodnocení posi-
luje důvěryhodnost organi-
zací a nutí je stále se zlepšovat. 

Aleš Mrázek  
AVPO ČR

Na Úřadu vlády ČR se diskutovalo o veřejné 
podpoře a uplatňování pravidla de minimis
Dne 3. října 2013 proběhl na půdě Úřadu vlády České republiky seminář k problematice veřejné podpory a uplatňování pravidla 
de minimis v dotační politice státu vůči neziskovým organizacím. Seminář pořádala Rada vlády pro nestátní ziskové organizace, 
respektive její stálý Výbor pro Evropskou unii.

Hodnocení spolehlivosti neziskových 
organizací ve Španělsku
Na přelomu září a října navštívil projektový tým AVPO ČR španělský Madrid. Cesta proběhla 
opět v rámci projektu Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému 
hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR, který byl podpořen z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jejím cílem bylo načerpat poznatky o fungování nezisko-
vého sektoru ve Španělsku.

Prezentace jednotlivých vystu-
pujících jsou dostupné na webo-
vých stránkách  
Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace.

INFORMUJEME

Z ČINNOSTI AVPO ČR

ODKAZY
www.fundacionlealtad.org
www.fpdeseo.org
www.amigosdelosmayores.org

Logo používané hodnocenými organizacemi

BUL
LET
IN 1 2014

Třeba upoutávka na hlavní článek? STR. 4

Nebo na dva tři články čísla? STR. 11 

Upoutávka na další článek? STR. 8

POUŽITÍ – BULLETIN - měsíční zpravodaj
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Databáze členů
Neřeknou EU obou lokální domov, hospůdky předefinovávají vytvoří ubytovny jen sudo-
kopytníci míru. Roli u kmene franků květiny nitra starosta – dubnu vedlejšího pole stopy. 
Záchvatu ve uvážení bazén o zaměstnanci okrajové dobrodruzi soudy překonat.

Neřeknou EU obou lokální domov

EU obou lokální domov

Obou lokální domov

Řeknou EU obou lokální domov

NÁZEV PREZENTACE – KAPITOLA PREZENTACE

Název prezentace 
PODNADPIS APOD. ... 

Neřeknou EU obou lokální domov, hospůdky předefinovávají vytvoří ubytovny jen sudo-
kopytníci míru. Roli u kmene franků květiny nitra starosta – dubnu vedlejšího pole stopy. 
Záchvatu ve uvážení bazén o zaměstnanci okrajové dobrodruzi soudy překonat.

Autor / Datum / Místo

NÁZEV PREZENTACE 
PODNADPIS APOD. ... 

Neřeknou EU obou lokální domov, hospůdky předefinovávají vytvoří ubytovny jen sudo-
kopytníci míru. Roli u kmene franků květiny nitra starosta – dubnu vedlejšího pole stopy. 
Záchvatu ve uvážení bazén o zaměstnanci okrajové dobrodruzi soudy překonat.

Autor / Datum / Místo

POUŽITÍ – PREZENTACE
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PROSAZUJEME 
TRANSPARENTNOST  
A SPOLEHLIVOST  
V NEZISKOVÉM  
SEKTORU

www.avpo.cz

Označení Spolehlivá veřejně 
prospěšná organizace je zárukou,  
že se pod slupku neziskové organizace 
podíval někdo za Vás.

AVPO ČR důkladně zkoumá a hodnotí 
spolehlivost neziskových organizací.

www.znacka-spolehlivosti.cz

www.avpo.cz

Poznáte,  
co je uvnitř?

POUŽITÍ – REKLAMNÍ STOJAN (ROLL-UP)
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Označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je zárukou,  
že se pod slupku neziskové organizace podíval někdo za Vás.

AVPO ČR důkladně zkoumá a hodnotí spolehlivost  
neziskových organizací.

www.znacka-spolehlivosti.cz

ČLENSKÁ ORGANIZACE AVPO ČR 

Je součástí skupiny transparentních organizací,  
kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR.

Podílí se a ovlivňuje nové zákonné normy a strategické 
dokumenty, které regulují fungování neziskového sektoru.

Má zázemí pro vlastní rozvoj a další profesionalizaci.

Sdílí svoje znalosti, dovednosti a zkušenosti  
s ostatními členy.

Má přístup k novým trendům.

Získává členské benefity  
(slevy, speciální nabídky, kurzy a akce).

VŠICHNI TO ZNÁME, ALE ABY BYLO JASNO. 

TRANSPARENTNOST je …

Transparentní veřejně prospěšná organizace  
zveřejňuje pravdivé a úplné údaje: 

o svém poslání a výsledcích,

o tom, z jakých zdrojů je financována,

o svém hospodaření,

o osobách, které se podílejí na jejím řízení a správě.

 

SPOLEHLIVOST je …

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace o sobě zveřejňuje  
dostatek informací. Řádně hospodaří se svěřenými prostředky 
a adekvátně je využívá k naplňování svého poslání.

DOVOLTE NÁM PŘEDSTAVIT SE. 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)  
je profesionálně fungující asociací sdružující transparentní  
veřejně prospěšné organizace, které o sobě zpřístupňují  
více údajů a informací, než jim ukládá zákon. Poznáte, co je uvnitř?









clenove.avpo.cz

Ing. Marek Šedivý
prezident AVPO ČR

Ing. Alena Sladká
tajemnice a projektová 

manažerka

Mgr. Aleš Mrázek
odborný konzultant 

a analytik

POUŽITÍ – PROPAGAČNÍ BROŽURA

PROSAZUJEME 

TRANSPARENTNOST 

A SPOLEHLIVOST 

V NEZISKOVÉM SEKTORUZNAČKA SPOLEHLIVOSTI ZJEDNODUŠUJE 

DÁRCŮM VÝBĚR NEZISKOVKY

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace:

 — Je každoročně prověřována, že adekvátně 

hospodaří s darovanými prostředky.

 — Pracuje na svém dalším rozvoji.

 — Váží si svých dárců. 

 — Odpovědně naplňuje svoje poslání.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI  

SE NEZISKOVCE VYPLATÍ

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je:

 — Důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní 

a individuální dárce i státní správu a samosprávu.

 — Atraktivnějším zaměstnavatelem pro lidi,  

kteří chtějí pracovat v neziskovém sektoru.

 — Serióznějším partnerem pro dodavatele.

 — Zajímavějším objektem pro média.

Stručně řečeno, získá více peněz a daří se jí lépe. 

VYPADÁ TO JEDNODUŠE? ... ALE NENÍ. 

VŠE VÁM RÁDI PODROBNĚ VYSVĚTLÍME.

www.avpo.cz

AVPO ČR
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 

 212 245 240    avpo@avpo.cz
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POUŽITÍ – ÚVODNÍ STRÁNKA WEBOVÉ PREZENTACE
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POUŽITÍ – DATABÁZE ČLENŮ AVPO ČR
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