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Slovo prezidenta
Milí čtenáři této výroční zprávy,
rok 2014 byl pro Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR rokem intenzivního pracovního nasazení. Všichni tři
pracovníci sekretariátu – prezident, ředitelka i odborný konzultant a analytik museli naplnit cíle stanovené dvěma
významnými projekty financovanými z fondů Evropské unie. K tomu bylo zapotřebí zvládnout další povinnosti
související s chodem asociace – hlídat nové legislativní normy a v nich hájit zájmy veřejně prospěšných organizací,
vést agendu členských organizací, připravovat speciální akce pro členy, plnit závazky spojené se členstvím v českých i mezinárodních sítích, pro americkou agenturu USAID zpracovat hodnocení rozvoje občanské společnosti.
Rok 2014 byl rozjezdovým rokem pro značku spolehlivosti, která je prvním významným samoregulačním nástrojem neziskového sektoru v ČR. Za finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a spolupráce pracovníků MPSV, kteří tento program administrují, jsme dle dokončené metodiky hodnocení spolehlivosti mohli na podzim zveřejnit na www.znacka-spolehlivosti.cz prvních sedm držitelů označení „Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace“.
Veškeré další podrobnosti se dozvíte na stránkách této výroční zprávy.
Již teď vím (protože toto úvodní slovo píši v květnu 2015), že si v následujícím roce od intenzivního pracovního nasazení neodpočineme. Čeká nás přechod financování značky spolehlivosti z veřejných zdrojů na soukromé a vlastní zdroje. A věřím, že budeme mít větší prostor se věnovat našim členským organizacím, které jsme
v poslední době vzhledem k množství projektových cílů tak trochu zanedbávali.
Na závěr chci poděkovat všem našim členům, příznivcům a podporovatelům. Jakákoli podpora nám dává sílu
do budoucna. Speciálně chci poděkovat Markovi Dziubovi ze společnosti Friend’s factory a mým dvěma kolegům,
Aleně Sladké a Alešovi Mrázkovi. Je požehnáním pracovat s lidmi, kteří svoji práci mají rádi a baví je to.
Praha, květen 2015

MAREK ŠEDIVÝ
Prezident AVPO ČR
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O AVPO ČR
ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ ČR, Z. S. (AVPO ČR)
—— V rámci svého poslání přispívá k vytváření transparentního,
spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Zasedání valné hromady:
16. 5. 2014 – projednání účetní závěrky, auditu a výroční zprávy
za rok 2013; volba člena správní rady; hlasování o změně právní
formy na spolek; schválení nových stanov

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

HISTORICKÉ MILNÍKY
2010
—— Vznik Asociace
—— Spuštění internetových stránek

—— Je rovnocenným partnerem pro jednání na úrovni státní
správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a médií.
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.

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 švýcarskočeské spolupráce administrovaného MF ČR (přenos
švýcarského know-how v oblasti transparentnosti
a statusu veřejné prospěšnosti, partner Nadace ZEWO).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Datum vzniku: 29. června 2010
Zakládající členové: Neziskovky.cz, o. p. s. a Nadace Auxilia
(Nadace Neziskovky.cz)
Právní forma: zapsaný spolek
Orgány asociace k 31. 12. 2014:
Valná hromada: statutární zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Správní rada (3. 12. 2013–16. 5. 2014): Jiří Tošner, Lenka
Kohoutová, Milada Šnajdrová, Romana Skála-Rosenbaum,
Zuzana Daušová
Správní rada (16. 5. 2014–31. 12. 2014): Jiří Tošner, Lenka
Kohoutová, Milada Šnajdrová, Zuzana Daušová, Kateřina Jurigová
Dozorčí rada: Renáta Buchtová, Petra Mžourková,
Marcela Nevšímalová
Zaměstnanci k 31. 12. 2014:
Aleš Mrázek – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR,
odborný konzultant a analytik
Alena Sladká – manažerka projektů
Marek Šedivý – expertní práce v rámci projektů AVPO ČR,
prezident – statutární zástupce
Počet členských organizací k 31. 12. 2014: 92

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 MPSV, MF 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 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).

Vývoj počtu členů AVPO ČR od vzniku asociace
89

89

92

72

2014
—— Změna právní formy AVPO ČR na spolek.
—— Udělení označení „Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace“ prvním sedmi neziskovým organizacím.
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ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH

Borůvka Praha o. p. s.
Bunkr, o. p. s.
Celé Česko čte dětem o. p. s.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Česká asociace dětské jógy, o. p. s.
Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s.
DebRA ČR
Dejme dětem šanci o. p. s.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Dobrotety
Dolmen, o. p. s. Agentura pro chráněné bydlení
DOMINO cz, o. p. s.
Domov seniorů Drachtinka
Fairtrade Česká republika
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Nymburk
FOKUS Vysočina
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.
Hestia, z.s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Chcipomoci.info, o. p. s.
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.
Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
IQ Roma servis, o. s.
Klára pomáhá, o. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.
Klubíčko Beroun, o. p. s.
Kolpingovo dílo České republiky o. s.
Kostka Krásná Lípa
Lata – Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení
Liga vozíčkářů
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
MATURUS, o. p. s.
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Momo Chrudim, o. p. s.
Na počátku, o. p. s.
Nadace Divoké Husy
Nadace Neziskovky.cz
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 o. p. s.
Neposeda, z. s.
Neziskovky.cz, o.p.s.
O. s. INspiro
o. s. InternetPoradna.cz
občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení hrajeme si
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty
Občanské sdružení Smíšek
ORBI PONTES o. s.
P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.
Parkinson-Help o. s.
Partners Czech, o. p. s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pestrá společnost, o. p. s.
Plaváček – nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových

ENNA (The European Network of
National Civil Society Associations)
AVPO ČR od září 2011 reprezentuje Českou republiku v ENNA,
evropské síti střešních neziskových organizací členských států
EU, se sídlem v Bruselu. Cílem ENNA je umožnit komunikaci mezi
zástupci neziskového 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 členem správní rady
ENNA, kde je zodpovědný za oblast fundraisingu.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS)
V říjnu 2013 se AVPO ČR stala členem UZS, která je členskou
organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských
svazů. UZS sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než
700 000 zaměstnanci. V rámci UZS 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 jedinečnou platformou pro nestátní
neziskové organizace. Prezident AVPO ČR byl zvolený viceprezidentem sekce pro nestátní neziskový sektor.

International Committee on
Fundraising Organizations (ICFO)
ICFO od roku 1958 sdružuje organizace, které se věnují hodnocení zaměřenému na hospodaření nestátních neziskových organizací (NNO) s penězi, které dostávají 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 sdružuje 16 subjektů z 15 zemí světa. AVPO ČR se v říjnu
2013 stala jejím přidruženým členem. Zkušenosti ostatních členských organizací využívá při tvorbě a zavádění metodiky hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací v České
republice.

ČLENSTVÍ V AVPO ČR
Seznam 92 členských organizací
AVPO ČR (k 31. 12. 2014)
ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
ADRA, o. p. s.
AFS Mezikulturní programy, o. p. s.
Akademické centrum studentských aktivit
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
ARPOK, o. p. s.
Asociace pomáhající lidem s autismem –
APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
AUDABIAC
5
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—— uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši
(2 640 Kč v roce 2014). V případě, že je přihláška
ke členství podána v průběhu kalendářního roku,
výše členského příspěvku se přiměřeně krátí.

Podané ruce – osobní asistence
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.
Pomocné tlapky o. p. s.
Raná péče EDA, 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
Spokojený domov o. p. s.
Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením
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 o. p. s.
Tichý svět, o. p. s.
Toulcův dvůr z.s.
Tyfloservis o. p. s.
Unie porodních asistentek, o. s.
Ženy50, o. s.
ŽÍT SPOLU o. p. s.

VÝHODY ČLENSTVÍ
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).

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ

V roce 2014 členové AVPO ČR mohli v rámci členských benefitů:

Členem AVPO ČR se může stát právnická osoba splňující následující podmínky:

—— uplatnit slevu 15 % na publikace vydané nakladatelstvími
ANAG, Grada Publishing, Portál, Wolters Kluwer ČR;

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

—— využívat služby Neziskovky.cz, o. p. s., kde mohli uplatnit
slevu 20 % na účast v otevřených a rekvalifikačních
kurzech i v navazujících vzdělávacích službách (koučování,
facilitace strategického plánování, aj.). Zdarma dostávali
on-line měsíčník Svět neziskovek, grantový kalendář
a získali bezplatný přístup do knihovny Neziskovky.cz.

—— 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;
—— provozuje webové 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;
—— souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě
do databáze vedené Asociací a s jejich zveřejněním
na internetových stránkách Asociace. Tyto údaje je
povinna aktualizovat bezodkladně po každé jejich změně;
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AVPO ČR v roce 2014
PROJEKTY
Projekt „Finanční stabilita neziskové
Projekt „Cesta ke zvýšení věrohodnosti
organizace – klíč k její dlouhodobé udržitelnosti” neziskových organizací: zavedení
systému hodnocení spolehlivosti
Období realizace: 1. 7. 2013–31. 12. 2014
neziskových
organizací v ČR”
Finanční podpora: Operační program Praha – Adaptabilita
Období realizace: 1. 9. 2013–30. 6. 2015
Finanční podpora: Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
 více na www.avpo.cz
V roce 2014 pokračovala AVPO ČR v realizaci projektu zaměřeného na posílení stability a rozvoje pěti pražských členských
organizací (Hestia, Lata – Programy pro ohroženou mládež,
Maturus, Neziskovky.cz, Pohoda – společnost pro normální život
lidí s postižením) i samotné AVPO ČR s cílem podpořit finanční
soběstačnost zapojených organizací.

 více na www.avpo.cz
V roce 2014 AVPO ČR pokračovala v práci na projektu, jehož
záměrem je posílit transparentnost a spolehlivost nestátních
neziskových organizací (NNO) v ČR prostřednictvím zavedení
systému hodnocení spolehlivosti NNO.

Prostředky z fondu OPPA umožnily organizacím vytvořit
a implementovat fundraisingový plán. AVPO ČR z fondu OPPA
přispívala i na platy fundraiserů zapojených členů. Ti se tak mohli
plně soustředit na náplň své činnosti – zajišťování zdrojů pro rozvoj organizace. Vzhledem ke stále se snižující podpoře z veřejných zdrojů byl důraz kladen zejména na rozvoj individuálního
a firemního fundraisingu v organizacích.

Vzniklá metodika hodnocení byla ověřována ve dvou pilotních
hodnoceních ve spolupráci s členskými organizacemi AVPO
ČR. Hodnocení bylo pro pilotní organizace zdarma. Organizace,
které hodnocením úspěšně prošly, obdržely označení „Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace“, též značka spolehlivosti.
Označení uděluje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti
veřejně prospěšných organizací složená z devíti zástupců podnikatelského, akademického a neziskového sektoru, veřejné správy,
auditorských společností i médií.

Za tím účelem absolvovali fundraiseři a manažeři NO v zimě 2014
praktický workshop s lektorkou Olgou Medlíkovou na téma
organizační kultura a diskuzi s Jiřím Jemelkou o tom, jak zlepšit
vyjednávací a prodejní dovednosti fundraiserů. Jiří Jemenka je
marketingovým specialistou a odborníkem na růst a rozvoj firem
a autorem knihy „Prodej – dřina nebo hra“, kterou si fundraiseři
odnesli jako předvánoční dárek do svých organizací.

Do prvního pilotního hodnocení se v roce 2014 zapojilo
deset členských organizací. Sedm z nich (Dejme dětem šanci
o. p. s., Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s.,
Lata – programy pro ohroženou mládež, MATURUS, o. p. s.,

ZÁRUKA, ŽE SE POD SLUPKU NEZISKOVÉ
ORGANIZACE PODÍVAL NĚKDO ZA VÁS.
„Věříme, že značka spolehlivosti pomůže
při získávání finančních prostředků
a že nás to představí jako organizaci,
která je transparentní,“

„Je to pro nás i závazek a hlavně motivace
si značku udržet. Dostali jsme řadu doporučení
a zpětnou vazbu od hodnotitelů, co máme
a hlavně nemáme v pořádku, a co zlepšit,“

slibuje si ředitelka brněnské obecně prospěšné společnosti
Na počátku Eva Vondráková, která pomáhá těhotným ženám
a matkám v nouzi.

říká Veronika Paldusová z Helppes– Centra výcviku psů
pro postižené o. p. s.
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PROSAZOVÁNÍ ZMĚN

Na počátku, o. p. s., Nadační fond J&T, Pestrá společnost,
o. p. s.) se v září stalo držitelem značky spolehlivosti. Do druhého pilotu vstoupilo na podzim dalších dvanáct členů, jejichž
hodnocení bude dokončeno v roce 2015.

AVPO ČR hájí zájmy veřejně prospěšných organizací, především těch, které poskytují služby veřejnosti. Z tohoto pohledu
nehájí zájmy pouze svých členů, ale zaměřuje se na transparentnost, spolehlivost a důvěryhodnost neziskového sektoru.
Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, kde prezident
AVPO ČR je vice prezidentem sekce nestátních neziskových
organizací.

Seznam držitelů značky a také kompletní metodika hodnocení
a informace k procesu hodnocení jsou zveřejněné na
www.znacka-spolehlivosti.cz.
Jelikož je hodnocení spolehlivosti v ČR nové, byly pro zájemce
o značku uspořádané v roce 2014 dva semináře, kde byl proces a metodika hodnocení podrobně představeny. Semináře
proběhly v Praze v lednu a říjnu a účastnilo se jich 33 zástupců
neziskových organizací. Zástupci prvních držitelů značky spolehlivosti se v říjnu účastnili workshopu k využití značky pro podporu
fundraisingu a PR.

V roce 2014 AVPO ČR:
—— Se průběžně účastnila prostřednictvím prezidenta
jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
a jejího Výboru pro legislativu a financování.
—— Se průběžně účastnila setkání externí
skupiny pro neziskový sektor, které iniciovala
místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

AVPO ČR, jako členská organizace ICFO, se v květnu účastnila její valné hromady a jednodenní konference „The changing
generosity landscape: which challenges for the monitoring?“.
Součástí konference byla prezentace metodiky hodnocení spolehlivosti mezinárodně působících neziskových organizací (např.
zabývající se rozvojovou pomocí). AVPO ČR dostala příležitost prezentovat před ostatními členy českou verzi hodnocení
spolehlivosti. O svoje zkušenosti se zaváděním hodnocení spolehlivosti se podělili také zástupci Litvy, Číny, Taiwanu, Mexika
a Japonska. Proběhlo také strategické plánování ICFO a diskutovaly se problémy, které členské organizace mají s hodnocením,
a přístupy k řešení zmíněných problémů.

—— Byla součástí pracovní skupiny, která pracovala na nové
verzi zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který byl
v červnu vložen do připomínkového řízení. AVPO ČR
vyjádřila několik zásadních připomínek a prostřednictvím
UZS ČR byl uplatněn rozpor v rámci vypořádání připomínek.
Zákon na podzim projednala legislativní rada vlády, která
uložila ministerstvu spravedlnosti zákon dopracovat.
—— Podporovala novelu zákona, která od roku 2015
zrušila vybírání soudních poplatků pro NNO.

Projekt: Index udržitelného rozvoje
občanského sektoru (CSOSI)

—— Stála u vzniku Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální
dohody pro nestátní neziskové organizace při ministerstvu
spravedlnosti a účastnila se jejího první jednání v červnu 2014.

Každoroční hodnocení
Finanční podpora: Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID)

—— Spolupracovala s odborem účetnictví ministerstva
financí na přípravě nového zákona o účetnictví.
Ten by měl být projednáván v roce 2015.

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je klíčovým analytickým nástrojem, který měří vývoj občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii (E&E). Index sleduje
vývoj občanského sektoru v devětadvaceti zemích za posledních
šestnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační
základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz.

—— Společně s UZS ČR, Radou vlády pro NNO a dalšími
neziskovými organizacemi se podařilo redukovat
míru kofinancování v Pravidlech spolufinancování
Evropských strukturálních investičních fondů
v programovém období 2014–2020.
—— Bylo součástí pracovní skupiny, která na Úřadě vlády
pracovala na vzniku záměru zákona o sociálním podnikání,
který by měl být předložen vládě v roce 2015.

AVPO ČR je partnerem USAID v České republice, organizuje
hodnocení podle dané americké metodiky a dále zpracovává
a shrnuje výstupy hodnocení do závěrečných zpráv
(české a anglické).

—— Spolupracovalo s ministerstvem financí při tvorbě zákona
o evidenci elektronických plateb tak, aby neziskové
organizace byly této povinnosti zproštěny. Zákon by
měl jít do připomínkovacího řízení v roce 2015.

Česká zpráva o stavu udržitelného rozvoje občasného sektoru
v ČR je k dispozici na www.avpo.cz a anglická zpráva o stavu rozvoje
občanského sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii poté
na www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society.
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Kurzy
AVPO ČR uspořádala v průběhu roku dva mediální tréninky pro
14 účastníků. 95 pracovníků členských organizací AVPO ČR
využilo možnost vzdělávání v partnerské organizaci Neziskovky.
cz, která pořádá kurzy zaměřené na řízení a rozvoj neziskových
organizací.

Speciální vzdělávací akce
AVPO ČR se v dubnu účastnila veletrhu neziskových organizací
„NGO Market 2014“, pořádaného Nadací Forum 2000 v Praze,
jako jeden z vystavovatelů. V rámci vzdělávací části veletrhu
zástupce asociace navíc prezentoval systém hodnocení spolehlivosti a značku spolehlivosti na semináři „Transparentní a důvěryhodná neziskovka“.
AVPO ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR a Olomouckým krajem pořádala
seminář pro mimopražské neziskové organizace o společenské
odpovědnosti firem (CSR). Semináře proběhly v létě v Olomouci
a Praze a byly na nich představeny hlavní principy CSR a oblasti,
ve kterých je tento koncept uplatňován, dále některé moderní
metody v CSR (sdílené hodnoty, work-life balance, odpovědné
investování, zapojení do komunity) a příklady dobré praxe pro
neziskové organizace.
V listopadu spoluorganizovala AVPO ČR ve spolupráci s Unii
zaměstnavatelských svazů odbornou konferenci „Co čeká
neziskové organizace v roce 2015?“. Účastníci získali informace
o možnostech čerpání financí z Evropských fondů v novém
programovacím období, dověděli se o nových povinnostech
z oblasti daní nebo zaměstnávání osob, které pro NNO vyplývají
z aktuální legislativy.
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Finanční a ekonomické údaje
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2014
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k 31. 12. 2013

A. Dlouhodobý majetek

Stav k 31. 12. 2014
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

1789

1390

0

0

46

84

1741

1304

2

2

1789

1390

B. Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

PASIVA

Stav k 31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje

Stav k 31. 12. 2014
102

108

0

0

102

108

1687

1282

1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

285

417

1402

865

1789

1390

1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje

3. Krátkodobé závazky
4. Jiná pasiva
ÚHRN PASIV
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
A. NÁKLADY

ČINNOSTI
hlavní

I. Spotřebované nákupy celkem

hospodářská

CELKEM

43

0

43

769

0

769

2139

0

2139

IV. Daně a poplatky celkem

1

0

0

V. Ostatní náklady celkem

1270

0

1270

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

4222

0

4222

II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem

NÁKLADY CELKEM

B. VÝNOSY

ČINNOSTI
hlavní

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

hospodářská

CELKEM

107

0

107

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

96

0

96

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

227

0

227

VII. Provozní dotace celkem

3797

0

3797

4227

0

4227

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM

5

0

5

Daň z příjmu

0

0

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ

5

0

5

IV. Ostatní výnosy celkem
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

VÝNOSY CELKEM

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá mzda včetně
odvodů za zaměstnavatele a odměn): 1 551 120 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 2010–2014
ROK

2010

2011

2012

2013

2014

Členské
příspěvky

Příjmy
z prodeje
vlastních
produktů

Veřejné
zdroje

(ministerstva
a úřady)

Zahraniční
partneři

(účast
v zahraničních
projektech)

Nadace
a nadační
fondy

Firemní
dárci

Individuální
dárci

(domácí
i zahraniční)

CELKEM

Ostatní
výnosy

(úroky,
kurzové zisky
apod.)

0‚3%

99‚7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

1 025

374 396

0

0

0

0

0

23

375 444

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

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

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

5‚2%

2‚5%

89‚8%

1‚3%

0‚0%

0‚0%

0‚1%

1‚0%

100%

220 440

106 993

3 797 273

53 546

0

0

6 000

42 625

4 226 877

Struktura příjmů AVPO ČR v roce 2014

2,5

1,3 1,0 0‚1

5,2

Veřejné zdroje

(ministerstva a úřady)

Členské příspěvky
Příjmy z prodeje vlastních produktů

89,8

Zahraniční partneři

(účast v zahraničních projektech)

Ostatní výnosy

(úroky, kurzové zisky apod.)

Individuální dárci
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Struktura výnosů AVPO ČR v letech 2010–2014
3797
2010

2011

2012

2013

2014

4000
3500
3000

2346

1738

2500
2000
1500

897
374

1000

158

266

500

107

Tržby za vlastní
výkony a za zboží
CELKEM

0

4

121 98 96

Ostatní výnosy
CELKEM

1

200 227
120 178
Přijaté příspěvky
CELKEM

Výsledek hospodaření AVPO ČR po zdanění v letech 2010–2014

2010

−52 000 KČ

46 000 KČ

78 000 KČ

30 000 KČ

2011

2012

2013

5 000 KČ

2014

13

0

0
Provozní dotace
CELKEM

0 (v tis. Kč)
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Kontakt
A SOCIACE
VEŘE JNĚ
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZ ACÍ 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
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