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Slovo prezidenta
Rok 2013 se do historie Asociace veřejně prospěšných organizací ČR zapíše jako nad očekávání úspěšný.  
Z doby, kdy jsem měl tu čest zakládat AVPO ČR, si asi nejvíce pamatuji počáteční odhodlání prvních členů 
vybudovat v českém veřejně prospěšném sektoru skutečně profesionálně fungující všeoborovou asociaci. V té 
době jsme předpokládali, že to bude spíše pomalý běh na delší trať, brzy se však ukázalo, že v tomto jsme se spletli.

Hned v prvních letech jsme začali pracovat na zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy, získali 
jsme poznatky o hodnocení spolehlivosti neziskových organizací ve Švýcarsku a zapojili jsme se do evropské sítě 
národních střešních neziskových organizací ENNA (European Network of National Civil Society Associations).

Rok 2013 pak přinesl dalších významné úspěchy a posuny v naší práci.

Podařilo se nám získat podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, díky níž jsme mohli začít 
pracovat na hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací v ČR. Podobně úspěšní jsme byli i s žádostí 
pro Operační program Praha – Adaptabilita, z něhož byl podpořen projekt směřující k rozvoji fundraisingu v pěti 
členských pražských organizacích.

Pokračovalo též síťování AVPO ČR v rámci domácích i mezinárodních struktur. Stali jsme se aktivními členy Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace nestátních neziskových organizací ČR a na mezinárodním poli jsme uspěli 
s žádostí o členství ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), což je asociace sdružující 
autority zabývající se hodnocením spolehlivosti neziskových organizací v celkem šestnácti zemích světa.

Významný posun v kvalitě práce AVPO ČR zaznamenaly nově přijaté stanovy, které do budoucna počítají 
se dvěma druhy členství – řádným a přidruženým. Otevřela se tak možnost přijímat i organizace, které ještě 
nesplňují všechny podmínky pro členství v Asociaci, ale na jejich splnění řádně pracují. Nové stanovy znamenaly 
pro AVPO ČR též pozitivní posun v oblasti rozhodování. Na jejich základě část odpovědností prezidenta přejímá 
správní rada a došlo rovněž k nastavení řady pravidel pro interní komunikaci.

Stručně řečeno, činnosti AVPO ČR nabraly v roce 2013 svižné tempo a jasný směr, a to zejména díky podpoře 
ze strukturálních fondů EU. Velkou výzvou pro následující období je, abychom i po skončení této podpory 
v nastoleném trendu dokázali pokračovat. Rok 2014 je tedy klíčovým rokem, který ukáže, zda činnost AVPO ČR 
kromě jejích členů a institucí veřejné správy zaujme také jiné dárce.

Děkuji srdečně všem, kteří se podíleli na chodu a rozvoji Asociace veřejně prospěšných organizací ČR,  
všem kteří s námi prosazují transparentnost a spolehlivost v neziskovém sektoru.

MAREK ŠEDIVÝ
Prezident AVPO ČR
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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 Mžourková,  
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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ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH

ENNA (The European Network of 
National Civil Society Associations)
AVPO ČR od září 2011 reprezentuje Českou republiku v ENNA, evrop-
ské síti střešních neziskových organizací členských států EU, se sídlem 
v Bruselu. Cílem ENNA je umožnit komunikaci mezi zástupci nezisko-
vého sektoru v jednotlivých evropských státech a zpřístupnit informace 
například z oblasti práva, dotační a daňové politiky nebo o postupech 
odpovídajících „best practice“ v zemích EU. Prezident AVPO ČR je čle-
nem správní rady ENNA, kde je zodpovědný za oblast fundraisingu.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)

V říjnu 2013 se AVPO ČR stala členem UZS ČR, která je členskou 
organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů. 
Prezident AVPO ČR Marek Šedivý byl zvolený viceprezidentem 
sekce pro nestátní neziskový sektor. UZS ČR sdružuje a zastupuje 
přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. V rámci 
UZS ČR s více než 600 neziskovými organizacemi byla vytvořena 
v ČR platforma, která má ambici zastupovat neziskový sektor na 
nejvyšší úrovni. Stává se tak v ČR největší a svou strukturou jedineč-
nou platformou pro nestátní neziskové organizace (NNO). 

Cílem platformy UZS ČR pro NNO je:

 — vést intenzivní odbornou diskuzi při vytváření nového 
zákona o statusu veřejné prospěšnosti s cílem 
posílit transparentnost a věrohodnost neziskových 
organizací jako aktivních zaměstnavatelů;

 — sledovat a vyhodnocovat změny související s novým 
občanským zákoníkem v oblasti registrace nových právních 
forem neziskových organizací, řešit případné problémy při 
změnách právní formy na „ústav“ nebo „sociální družstvo“;

 — spolupracovat při informování o nové právní formě „ústav“ 
vhodné pro zaměstnávání osob a sociální podnikání;

 — sledovat a vyhodnocovat implementace nového 
občanského zákoníku do praxe neziskových organizací;

 — diskutovat nad definicí sociálního podnikání 
a sociálních podniku v české legislativě.

International Committee on 
Fundraising Organizations (ICFO)
ICFO od roku 1958 sdružuje organizace, které se věnují hodno-
cení zaměřenému na hospodaření NNO s penězi, které dostá-
vají od soukromých dárců. Cílem ICFO je poskytnout dárcům 
informace o tom, že NNO hospodaří se svěřenými prostředky 
transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně 
prospěšných činností a služeb. ICFO v současnosti sdružuje 17 
subjektů z 16 zemí světa. AVPO ČR se v říjnu 2013 stala jejím při-
druženým členem a zkušenosti ostatních členských organizací 
využívá při tvorbě a zavádění metodiky hodnocení spolehlivosti 
veřejně prospěšných organizací v České republice.

ČLENSTVÍ V AVPO ČR

Seznam 89 členských organizací 
AVPO ČR (k 31. 12. 2013)
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
ADRA o. s.
AFS Mezikulturní programy o. s.
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.
Akademické centrum studentských aktivit
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou
Aliance žen s rakovinou prsu
APPN, o. s.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha,  
Střední Čechy, o. s.
AUDABIAC
Bunkr, o. s.
Celé Česko čte dětem o. p. s.
Centrum rozvoje Česká Skalice
Cesta životem bez bariér, o. s.
Česká asociace dětské jógy, o. p. s.
Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s.
Dejme dětem šanci o. s.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
DOMINO cz, o. s.
Domov seniorů Drachtinka
Fairtrade Česká republika, zájmové sdružení právnických osob
Farní charita Aš
Farní charita Nymburk
FOKUS Vysočina o. s.
Fosa o. p. s.
Fragilní X o. s.
Gaudia proti rakovině, o. s.
G-HELP o. p. s.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.
Hestia, o. s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Chcipomoci.info o. p. s.
Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov (ICOS)
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.
INspiro o. s.
IQ ROMA SERVIS
Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně o. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou
Klubíčko Beroun, o. p. s.
Kolpingovo dílo České republiky o. s.
Komuniké, o. p. s.
Lata – Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení
Liga vozíčkářů, o. s.
MATURUS, o. p. s.
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Na počátku, o. p. s.
Nadace Auxilia
Nadace Divoké husy
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadační fond J&T
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením
Nadační fond Radia Proglas
Nadání a dovednosti
Naši politici o. s.
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Neposeda o. s.
Neziskovky.cz, o. p. s.
o. s. InternetPoradna.cz
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení Borůvka
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty – 
Pacienti IBD
Občanské sdružení SPOKOJENÝ DOMOV
ORBI PONTES
P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.
Parkinson-Help o. s.
Partners Czech, o. p. s.
Pestrá společnost, o. p. s.
Plaváček – nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových
Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek Místek
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Pomocné tlapky o. p. s.
Raná péče EDA, o. p. s. (dříve Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s.)
Respondeo, o. s.
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Sdružení Neratov, o. s.
Sdružení SOS dětských vesniček
Společnost DUHA, o. s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o. s.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace 
Ústeckého kraje
Tamtamy
Tyfloservis o. p. s.
Ulice dětem
Unie porodních asistentek, o. s.
Zájmové sdružení Toulcův dvůr
Ženy50, o. s.
ŽÍT SPOLU o. p. s.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ
Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující násle-
dující podmínky:

 — vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné – sleduje 
dosahování obecného (veřejného, společenského) blaha;

 — má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu 
určitou skupinu adresátů, musí být poskytována za 
spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce;

 — její veřejně prospěšná činnost není primárně 
motivována vytvořením zisku;

 — je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon 
veřejně prospěšné činnosti;

 — vykonává-li i jiné činnosti než veřejně prospěšné, jsou 
tyto činnosti vždy pouze doplňkové a slouží k získání 
prostředků pro poskytování veřejně prospěšných 
činností, případně k lepšímu využití majetku organizace;

 — organizace provozuje webové (www) stránky, na 
kterých pravidelně zveřejňuje údaje o své činnosti.

 — výroční zpráva o hospodaření organizace, případně 
jiný dokument obdobného obsahu, jsou každoročně 
zveřejňovány, a to nejméně vystavením plného 
znění na webových stránkách organizace.

 — organizace souhlasí se zanesením tzv. Povinných 
údajů o sobě do databáze vedené Asociací a s jejich 
zveřejněním na internetových stránkách Asociace. 
Rozsah Povinných údajů stanoví rozhodnutím Prezident 
Asociace. Organizace je rovněž povinna tyto povinné 
údaje aktualizovat bezodkladně po každé jejich změně.

 — organizace uhradí roční členský příspěvek ve stanovené 
výši. V případě, že je přihláška ke členství podána 
v průběhu kalendářního roku, výše členského příspěvku 
se přiměřeně krátí (členský příspěvek se hradí ve výši 1/12 
za každý kalendářní měsíc, v němž členství organizace 
v Asociaci trvalo alespoň jeden den). V případě ukončení 
členství organizace v Asociaci se příspěvek nevrací.

VÝHODY ČLENSTVÍ
Členská organizace AVPO ČR:

 — je součástí skupiny transparentních organizací, kterým 
jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR;

 — podílí se na tvorbě zákonných norem a strategických 
dokumentů, 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).
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PARTNEŘI POSKYTUJÍCÍ BENEFITY 
ČLENŮM V ROCE 2013
ANAG, spol. s r. o. – Odborné internetové knihkupectví se spe-
cializuje na oblasti: ekonomika, management, personalistika, 
účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou literaturu, psycholo-
gii, jazyky, slovníky, učebnice a zdraví. Členové AVPO ČR mohli 
uplatnit slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.

Grada Publishing, a. s. – Přední nakladatelství odborné litera-
tury v ČR vydává knihy z oblastí: počítače, ekonomika, podnikání, 
účetnictví, daně, finance a právo, medicína, psychologie, stavi-
telství, sport a populárně naučné knihy. Členové AVPO ČR mohli 
uplatnit slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.

Informační středisko Mikuláš, o. p. s. – Nabízí neziskovým orga-
nizacím pomoc s administrativou, a to formou asistenční služby či 
kompletního zajištění služeb. Pro členy AVPO ČR se slevou 30 %.

Neziskovky.cz, o. p. s. – Společnost radí lidem i organizacím a učí 
je, jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně. Členové 
AVPO ČR mohli v rámci spolupráce uplatnit slevu 20 % na účast 
v otevřených a rekvalifikačních kurzech i v navazujících vzdělá-
vacích službách (koučování, facilitace strategického plánování, 
aj.). Členům AVPO ČR byl zdarma zasílán on-line měsíčník Svět 
neziskovek a grantový kalendář a rovněž měli příležitost využít 
bezplatný přístup do knihovny. Dále mohli čerpat slevu při využití 
odborných konzultaci a slevu na inzerci.

Portál, s. r. o. – Nakladatelství Portál svou publikační činností 
pokrývá široké spektrum oblastí. Seznamuje čtenáře s novými 
trendy v pedagogice, psychologii a sociální práci, filozofii, poli-
tologii, sociologii, antropologii, ekonomii, ekologii, sémiotice, 
médiích, zdraví. Členové AVPO ČR mohli uplatnit slevu 15 % na 
všechny publikace vydané nakladatelstvím.

Ticketon.cz – Systém www.ticketon.cz umožňuje organizáto-
rům jakýchkoli akcí jednoduchým způsobem vytvářet a prodávat 
elektronické vstupenky. Členům AVPO ČR nabízel Ticketon.cz 
zvýhodněné podmínky využívání vstupenkového systému ticke-
ton.cz za sníženou provizi 3 % a také zdarma neomezený počet 
akcí, u kterých neprobíhají platby.

Wolters Kluwer ČR, a. s. – Poskytovatel informací z právní, 
daňové, účetní, mzdové a pracovní oblasti v elektronické  
(CD/DVD, internet, PDA) nebo tištěné (knihy, časopisy) podobě. 
Členové AVPO ČR mohli uplatnit slevu 15 % na všechny publi-
kace vydané nakladatelstvím.
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AVPO ČR v roce 2013
PROJEKTY

Projekt „Zavedení statusu veřejné 
prospěšnosti do české legislativy“
Období realizace: 1. 6. 2012–30. 9. 2013
Finanční podpora: The Trust for Civil Society in Central  
and Eastern Europe (CEE Trust)

  více na www.avpo.cz

Cíl a účel projektu
V roce 2013 AVPO ČR pokračovala v projektu, který měl za cíl 
v procesu tvorby nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
prosazovat zájmy českých neziskových organizací (NO), vytvořit 
podmínky pro rozvoj a udržitelnost veřejně prospěšných orga-
nizací a nalézt a zformulovat společný názor českých NO na to, 
jaký koncept by měl status veřejné prospěšnosti mít.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti v roce 2013
V únoru 2013 vstoupil zákon o statusu veřejně prospěšnosti do 
veřejného připomínkového řízení. AVPO ČR se stala pro tento 
zákon oficiálním připomínkovým místem. Veškeré připomínky 
zaslané do 20.2. Asociace zpracovala a předala na Ministerstvo 
spravedlnosti, kde byly vypořádány. Zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti šel do připomínkového řízení společně s novelou 
zákona o dani z příjmu. Neziskové organizace tak dostaly příleži-
tost připomínkovat oba zákony souběžně a prosadit tak například 
navázání daňových benefitů na status veřejné prospěšnosti.

Během připomínkového řízení a schvalovacího procesu se uká-
zalo, že NO založené na členském principu (občanská sdružení) 
a NO poskytující veřejně prospěšné služby (servisní organizace) 
mají na status rozdílný názor. Neziskové organizace na člen-
ském principu (početně větší skupina) chtěly, aby získání sta-
tusu veřejné prospěšnosti bylo umožněno co nejširšímu počtu 
NO, který zahrnuje také malá lokální sdružení. Naopak neziskové 
organizace poskytující veřejně prospěšné služby (početně menší 
skupina) pro udělení statusu požadují splnění základních podmí-
nek pro transparentnost organizace, např. vedení podvojného 
účetnictví nebo existenci webových stránek.

Početně větší skupina občanských sdružení prosadila v připo-
mínkovém řízení návrhu zákona možnost účtovat v jednoduchém 
účetnictví. Svoji úlohu zde sehráli také poradci ministerstva spra-
vedlnosti, kteří většinově pocházejí z akademické sféry a kteří 
neziskový sektor v ČR vnímají spíše jako občanský sektor než 
sektor, který zajišťuje veřejně prospěšné služby.

Někteří poslanci na základě podkladů zaslaných AVPO ČR při-
pravili pozměňovací návrh, ve kterém byla například znovu 
uvedena podmínka pro vedení podvojného účetnictví a nově 
povinnost existence webových stránek organizace se statusem 
veřejné prospěšnosti.

Schvalování zákona bylo ovlivněno politickou krizí, kdy po červ-
novém pádu vlády v ČR úřadovala vláda nominovaná prezi-
dentem a poslanci věděli, že se Poslanecká sněmovna bude na 
následující schůzi rozpouštět. Navíc pracovala lobby občanských 
sdružení, která mají v parlamentu silnou pozici – poslanci jsou 
často jejich členy. Pozměňovací návrhy nebyly přijaty a zákon byl 
odeslán do Senátu.

Vzhledem k politické situaci bylo nutné, aby Senát zákon napo-
prvé schválil. Vzhledem k tomu, že pro všechny strany bylo 
důležité, aby zákon vůbec existoval, došlo ke spojení nezisko-
vých organizací. Ty pak společně prosazovaly schválení zákona. 
Zástupci AVPO ČR a zástupci asociací občanských sdružení se 
společně účastnili jednání výboru Senátu. Nakonec Senát na 
návrh senátorky Elišky Wagnerové na své schůzi dne 12. září 2013 
zákon zamítl. Důvodem byla obava z přetížení soudů.

Ministerstvo spravedlnosti nadále počítá s tím, že zákon v roce 
2014, ihned po jmenování vlády po předčasných volbách, vloží do 
legislativního procesu. AVPO ČR se již teď připravuje na aktivní 
roli při prosazování podmínek, které byly obsahem toho návrhu 
zákona, jenž byl výsledkem jednání pracovních skupin nezisko-
vých organizací.

Další aktivity k podpoře zavedení statusu  
veřejné prospěšnosti v ČR
V rámci projektu proběhlo 21. února 2013 v Americkém centru 
v Praze setkání s Douglasem Rutzenem, prezidentem a gene-
rálním ředitelem International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL), který s přítomnými diskutoval o úpravě veřejné prospěš-
nosti v USA a aktuální situaci tamního neziskového sektoru. Dále 
byl Asociací 26. března 2013 v Praze realizovaný diskusní stůl, 
kde zástupci podnikatelského sektoru diskutovali se zástupci 
neziskového sektoru o svém pohledu na transparentnost 
NNO. Problematiku transparentnosti NNO, tak jak ji vidí navr-
hovaný zákon, představil prezident Asociace 10. dubna 2013 také 
na semináři „Transparentnost nestátních neziskových organizací 
jako prevence praní špinavých peněz a financování terorismu“, 
který v Praze uspořádala RVNNO s Národohospodářskou fakul-
tou VŠE v Praze a Finančním analytickým útvarem MF ČR.

Součástí projektu byl také průzkum „Spolupráce krajů a nezisko-
vých organizací“, který probíhal ve všech 14 krajích České repub-
liky. Jeho cílem bylo zmapovat, zda krajské úřady spolupracují 
s NNO, případně jakou formou spolupracují, jaký je názor kraj-
ských úřadů na legislativní úpravu statusu veřejné prospěšnosti 
a také jaký je jejich pohled na zavedení značky spolehlivosti NNO.
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Projekt „Finanční stabilita neziskové 
organizace – klíč k její dlouhodobé udržitelnosti”
Období realizace: 1. 7. 2013–31. 12. 2014
Finanční podpora: Operační program Praha – Adaptabilita

  více na www.avpo.cz

Cíl a účel projektu
Projekt je zaměřený na posílení stability a rozvoje pěti praž-
ských členských organizací AVPO ČR (Hestia, Lata, Maturus, 
Neziskovky.cz, Pohoda) i samotné AVPO ČR s cílem podpořit 
jejich finanční soběstačnost, aby svým klientům mohly dlouho-
době usnadňovat vstup na pracovní trh.

Podpora rozvoje členských organizací
Na základě potřeb jednotlivých organizací byly v zapojených 
NNO vytvořeny a implementovány individuální plány rozvoje 
v oblasti fundraisingu. Dále byla zavedena stálá pozice fundrai-
sera/ky, který/á organizaci zajišťuje zdroje pro rozvoj a budování 
kapacit organizace. Cílem je, aby pozice placeného fundraisera 
v NNO fungovala i po skončení projektu, jelikož výsledkem jeho 
práce je dostatečné množství zdrojů na vlastní plat a dále i na 
činnost, provoz a rozvoj neziskové organizace.

Projekt obsahuje i vzdělávací část. V listopadu 2013 byly 
v Praze zorganizovány dva kurzy zaměřené na měření 
dopadu aktivit NNO (tzv. impact measurement). Prakticky 
zaměřené workshopy vedl Ivan Cooper z irské organizace 
The Wheel, který se na tuto oblast dlouhodobě speciali-
zuje. První školení absolvovalo 20 pracovníků managementu 
NNO, kteří získané poznatky budou moci využít např. při 
obhajobě potřebnosti vlastní organizace při jednání s dárci, 
veřejnými institucemi a médii. Druhé školení absolvovalo 7 
lektorů a konzultantů za účelem rozšířit si vlastní znalosti, 
které pak budou předávat dál v rámci svých vlastních kurzů 
pracovníkům NNO.

Projekt „Cesta ke zvýšení věrohodnosti 
neziskových organizací: zavedení 
systému hodnocení spolehlivosti 
neziskových organizací v ČR”

Období realizace: 1. 9. 2013–30. 6. 2015
Finanční podpora: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  více na www.avpo.cz

Cíl a účel projektu
Cílem projektu je posílit transparentnost NNO v ČR pro-
střednictvím zavedení systému hodnocení spolehlivosti NNO. 
V průběhu 22 měsíců bude na základě zkušeností z Německa 
a Španělska vytvořena a otestována metodika hodnocení spo-
lehlivosti NNO. Bude k dispozici veřejně dostupná databáze 
NNO, které vyhověly požadavkům hodnocení a získaly značku 
spolehlivosti.

Projekt dále podpoří budování kapacit NNO, jelikož NNO, které 
hodnocením úspěšně projdou, budou pro subjekty ze státního 
a soukromého sektoru i pro veřejnost věrohodnějším partnerem 
a budou tak mít možnost získat více dárců nebo dobrovolníků. 
NNO tak budou stabilnějším zaměstnavatelem a práce v nich 
získá větší prestiž. Dále dojde k profesionalizaci NNO, jelikož 
NNO v průběhu hodnocení budou muset naplňovat dané stan-
dardy v oblasti řízení a hospodaření.

Metodika hodnocení spolehlivosti
V rámci projektu proběhly na podzim 2013 dvě studijní cesty 
projektového týmu do Německa a Španělska. S využitím zahra-
niční zkušenosti byla vytvořena metodika hodnocení spoleh-
livosti a také doprovodné standardy (členění nákladů, etika 
fundraisingu, obsah výroční zprávy). Dvoufázové pilotní ověření 
metodiky proběhne v roce 2014 ve 22 neziskových organizacích. 
Hodnocená NNO bude muset splnit základní vstupní kritéria 
a poté bude hodnocena na základě dodaných podkladů i osobní 
návštěvy hodnotitelů v organizaci.

Na základě zpracovaného posudku bude o udělení značky roz-
hodovat nezávislý orgán – Rada pro hodnocení spolehlivosti 
veřejně prospěšných organizací. Ta je složena z 9 zástupců podni-
katelského, akademického a neziskového sektoru, veřejné správy, 
auditorských společností i médií.

V roce 2013 probíhaly také aktivity zaměřené na informování 
neziskového, podnikatelského a státního sektoru, zákonodárců 
i médií o možnostech hodnocení spolehlivosti NNO. Kromě pub-
likací tematických článků proběhla 16. října diskuze o hodnocení 
spolehlivosti neziskových organizací v Německu a Španělsku 
a o možném využití představených přístupů v ČR. Hodnocení 
spolehlivosti NNO v Německu představil Burkhard Wilke, který 
je ředitelem partnerské organizace DZI. O hodnocení spolehli-
vosti NNO ve Španělsku s 24 účastníky diskutovala Patricia de 
Roda, ředitelka partnerské organizace Fundación Lealtad.

Obě partnerské organizace jsou členy mezinárodní organizace 
ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), 
která sdružuje subjekty provádějící hodnocení spolehlivosti v 
šestnácti zemích světa. AVPO ČR se v říjnu, kdy správní rada 
ICFO zasedala v Praze, stala přidruženým členem ICFO. Při 
vytváření metodiky tak využívala zkušenosti členů ICFO. Dne 
17. října proběhla tisková konference, na které vystoupila pre-
zidentka ICFO Matina Ziegerer a tajemník ICFO Adri Kemps. 
Vznikající metodika zde byla představena novinářům, potažmo 
široké veřejnosti.
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Projekt „EYCA”

Období realizace: 1. 1. 2013–31. 12. 2013

Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. 
Oficiálně byl zahájený diskuzí s občany 10. ledna 2013 v irském 
Dublinu. Diskuze o budoucnosti Evropy probíhaly během roku 
i v ostatních zemích EU. V Praze se občané, zástupci čes-
kého občanského sektoru, studenti, akademičtí představitelé 
a zástupci jiných zájmových skupin mohli setkat 13. května 2013  
s vysokými představiteli Evropské komise a ostatních evropských 
i národních institucí, i s politiky na regionální úrovni.

V České republice byl koordinací Evropského roku občanů pově-
řen Úřad vlády ČR. Společně se Zastoupením Evropské komise 
(ZEK) v ČR a zástupci Aliance Evropského roku občanů (EYCA) 
byly v ČR organizovány rozličné akce na podporu informovanosti 
veřejnosti o právech občanů EU.

Vznik České EYCA iniciovaly Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR, Hestia, Agora CE, Asociace nestátních nezisko-
vých organizací v ČR a Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, 
přičemž Česká EYCA byla nadále otevřená pro další organi-
zace občanské společnosti, které o zapojení vyjádřily zájem. Na 
základě jednání se zástupci European Civic Forum byla koordi-
nací pracovní skupiny tvořené zástupci občanských (neziskových) 
organizací pověřena AVPO ČR a stala se tak prostředníkem také 
při jednání s Úřadem vlády ČR a ZEK.

Závěrem roku 2. prosince 2013 proběhla závěrečná konference 
k Evropskému roku občanů, která byla platformou pro diskusi 
o tématech, která spojují poslední tři evropské roky – Evropský 
rok dobrovolnictví 2011, Evropský rok aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity 2012 a Evropský rok občanů 2013.

PROSAZOVÁNÍ ZMĚN

Zákon o změně právní formy občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost
AVPO ČR se podílela na vzniku zákona o změně občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost. Aktivně pracovala 
i na jeho prosazení v Poslanecké sněmovně, v Senátu a po jeho 
vrácení do Poslanecké sněmovny znovu v Poslanecké sněmovně. 
Zákon byl nakonec schválen a byl posledním zákonem, který 
podepsal odstupující prezident ČR Václav Klaus.

Zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2013 a umožňoval občan-
ským sdružením do 31. prosince 2013 změnit právní formu na 
obecně prospěšnou společnost. OPS je vhodnější formou pro 
poskytování služeb a provozování výdělečné činnosti, kterou 
občanským sdružením (budoucím spolkům) od 1. ledna 2014 
neumožňuje provádět v hlavní činnosti nový občanský zákoník.

Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2013 ve veřejném rejstříku nově 
zaregistrováno 272 obecně prospěšných společností (celkový 
počet k 31. prosinci 2013 je 2 571). Oproti předcházejícím rokům 
jde o přibližně 60 % meziroční nárůst.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

Viz projekt „Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české 
legislativy“.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Kurzy

AVPO ČR uspořádala v průběhu roku 8 kurzů zaměřených na 
změny související s novým občanským zákoníkem, kterých se 
zúčastnilo 97 účastníků. Dále uspořádala 3 mediální tréninky s 18 
účastníky.

AVPO ČR nabízí svým členským organizacím vzdělávání pro-
střednictvím služeb obecně prospěšné společnosti Neziskovky.
cz. Vzdělávací program kurzů zaměřených na řízení a rozvoj 
neziskových organizací v roce 2013 využilo 107 pracovníků člen-
ských organizací AVPO ČR.

Speciální vzdělávací akce

V únoru 2013 proběhlo v Praze setkání s celosvětově uznávaným 
odborníkem panem Douglasem Rutzenem, prezidentem a gene-
rálním ředitelem International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL), na téma „Úprava veřejné prospěšnosti v USA a aktu-
ální situace tamního neziskového sektoru“. Setkání organizovala 
AVPO ČR ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Akce se účastnilo 
33 účastníků.

V květnu 2013 organizovala AVPO ČR ve spolupráci s Nadací 
Forum 2000 konferenci „PROKÁZAT=ZMĚŘIT aneb může 
nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?“. Cílem kon-
ference bylo představit zástupcům NO přístupy a metody jak 
měřit, kvantifikovat a prokazovat konkrétní přínosy činností NO 
pro společnost. Kromě domácích odborníků přijal pozvání i ame-
rický specialista Nick Allen. Společně s přibližně 150 účastníky 
hledali řečníci odpovědi na otázky typu: proč je měření dopadu 
pro NO důležité a užitečné, jaké nástroje k měření dopadu exis-
tují a jak je používat, jak začlenit měření dopadu do vlastní organi-
zace, jak měří dopad aktivit zahraniční NO aj.

V říjnu 2013 organizovala AVPO ČR v Praze workshop „Etický 
marketing a fundraising neziskových organizací“, který vedl 
Burkhard Wilke, ředitel organizace Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI) v Berlíně. Workshopu se účastnilo 29 
zástupců NO.
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Finanční a ekonomické údaje
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2013

Rozvaha k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2013

A. Dlouhodobý majetek 0 0

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek 0 0

 III.  Dlouhodobý finanční majetek 0 0

 IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0

B. Krátkodobý majetek 1144 1789

 I.  Zásoby 0 0

 II.  Pohledávky 297 46

 III.  Krátkodobý finanční majetek 846 1741

 IV.  Jiná aktiva celkem 1 2

ÚHRN AKTIV 1144 1789

PASIVA Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje 73 102

 1.  Jmění 0 0

 2.  Výsledek hospodaření 73 102

B. Cizí zdroje 1071 1681

 1.  Rezervy 0 0

 2.  Dlouhodobé závazky 0 0

 3.  Krátkodobé závazky 212 285

 4.  Jiná pasiva 859 1409

ÚHRN PASIV 1144 1789
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

A. NÁKLADY ČINNOSTI

hlavní hospodářská CELKEM

 I. Spotřebované nákupy celkem 64 4 68

 II. Služby celkem 747 78 825

 III. Osobní náklady celkem 1450 153 1603

 IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

 V. Ostatní náklady celkem 384 0 384

 VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 0 0

 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

 VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 2645 235 2880

B. VÝNOSY ČINNOSTI

hlavní hospodářská CELKEM

 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 266 266

 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

 III. Aktivace celkem 0 0 0

 IV. Ostatní výnosy celkem 98 0 98

 V.  Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 0 0

 VI. Přijaté příspěvky celkem 200 0 200

 VII. Provozní dotace celkem 2346 0 2346

VÝNOSY CELKEM 2644 266 2910

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM −1 31 30

Daň z příjmu 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ -1 31 30

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně 
odvodů za zaměstnavatele): 1 385 095 Kč

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy 
zveřejněné ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. 
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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
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Struktura výnosů AVPO ČR v letech 2010–2013
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Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 

CELKEM
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CELKEM

Přijaté příspěvky 
CELKEM

Provozní dotace 
CELKEM

374
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158
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1
120 178 200

0 0

2346

1738

40
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Výsledek hospodaření AVPO ČR po zdanění v letech 2010–2013

-52 000 KČ
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30 000 KČ
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Vyjádření auditora
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Vyjádření auditora



17

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Vyjádření auditora
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Kontakt

ASOCIACE 
VEŘEJNĚ  
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ ČR

+420 212 245 240 / avpo@avpo.cz 
www.avpo.cz

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: 238350465/0300




