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SLOVO PREZIDENTA
Rok 2011 byl pro Asociaci veřejně prospěšných organizací (AVPO)
prakticky prvním rokem fungování. AVPO byla založena v polovině roku
2010 a následujících šest měsíců pracovala na tom, aby v roce 2011
mohla nabídnout své služby jak svým členům, tak širší veřejnosti. První
den roku 2011 jsme začínali s osmi členy, na konci roku jich bylo 72.
Dlouhodobým cílem AVPO je vybudovat silnou asociaci, která přispívá
k větší průhlednosti a věrohodnosti veřejně prospěšných organizací a
která nabízí kvalitní a profesionální služby nejen svým členům, ale i
dalším organizacím s veřejně prospěšným posláním.
Rozjíždíme se pomalu, ale jistě. Pomalejší tempo v tomto smyslu
považujeme za silnou stránku. Nechtěli jsme v prvním roce vystavět
asociaci se stovkami členů, která se bude prezentovat pouze počtem
členů. Pro AVPO je důležité její poslání a ztotožnění se členských organizací s tímto posláním. Máme
radost, že dosavadní činnost AVPO oslovila 72 členů. Pro první roky fungování asociace považujeme
toto číslo za ideální a věříme, že bude v budoucnu pomalu růst. V AVPO je kvalita důležitější než
kvantita.
Za důležité úspěchy v roce 2011 považujeme navázání spolupráce jak na národní tak mezinárodní
úrovni. Na národní úrovni to je spolupráce s Nadací Fórum 2000 v rámci veletrhu neziskových
organizací NGO Market. Na mezinárodní úrovni je to partnerství v projektech s partnery ze země
Visegrádské čtyřky. AVPO též přijala nabídku na členství v evropské síti střešních neziskových
organizací ENNA (The European Network of National Civil Society Associations) a zastupuje v ní
Českou republiku. Začali jsme také pracovat na vzniku projektu zaměřeného na veřejnou prospěšnost
a transparentnost se švýcarskou Nadací ZEWO.
Osobně se těším na další rok práce v AVPO a věřím, že bude významným pro její historii.

Květen 2012

Marek Šedivý
Prezident AVPO
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O AVPO
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové
organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání jejich
veřejně prospěšné činnosti. Bez ohledu na to, zda organizace má zaměstnance nebo pracuje jen s
dobrovolníky.
Organizace, které mají zájem o členství v asociaci o sobě musejí poskytnout údaje přesahující rámec
současných zákonných povinností, deklarují tak vlastní transparentnost.
DATUM VZNIKU: 29. června 2010
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Neziskovky.cz, o.p.s. a Nadace Auxilia
POSLÁNÍ: Podpora rozvoje veřejně prospěšných organizací České republiky.
VIZE: AVPO je profesionální asociací, která se v České podílí na tvorbě příznivého prostředí pro
fungování veřejně prospěšných organizací, přispívá k rozvoji celého sektoru, podněcuje spolupráci a
je věrohodným partnerem pro politiky, veřejnou správu, business a média.
ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2011:
Valná hromada: zástupci členských organizací
Prezident: Marek Šedivý
Dozorčí rada: Aleš Mrázek, Lukáš Novák, Petr Vít
ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2011:
Marek Šedivý – president, fundraiser, koordinátor projektů
Hana Prchalová – koordinátorka vzdělávání
EXTERNÍ PRACOVNÍCI:
Pavel Hamada – informační specialista
POČET ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ K 31. 12. 2011: 72
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY:
Původní termín valné hromady AVPO byl plánován na konec roku 2011. Vzhledem k velkému
pracovnímu vytížení nepotvrdil účast dostatečný počet členských organizací. Náhradní termín valné
hromady byl přesunut na 25. duben 2012. Bylo rozhodnuto, že valná hromada AVPO tak bude
probíhat vždy v jarním období, kdy bude moci odsouhlasit účetní závěrku a výroční zprávu za
ukončený rok.
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SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2011
ADRA, o.s. (občanské sdružení)
AFS Mezikulturní programy o.s. (občanské sdružení)
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (obecně prospěšná společnost)
APPN (občanské sdružení)
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (občanské sdružení)
Asociace pro fair trade (zájmové sdružení právnických osob)
Celé Česko čte dětem (obecně prospěšná společnost)
Centrum rozvoje Česká Skalice (občanské sdružení)
Cesta životem bez bariér, o.s. (občanské sdružení)
Český spolek horských průvodců (občanské sdružení)
Čmelák - Společnost přátel přírody (občanské sdružení)
Dejme dětem šanci o.s. (občanské sdružení)
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí (evidovaná právnická osoba)
Dobrovolnické centrum Kladno (občanské sdružení)
DOMINO cz (občanské sdružení)
Domov seniorů Drachtinka (právnická osoba)
Farní charita Roudnice nad Labem (evidovaná právnická osoba)
FOKUS Vysočina (občanské sdružení)
Fosa o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
Fragilní X (občanské sdružení)
Gaudia proti rakovině (občanské sdružení)
G-HELP o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené (občanské sdružení)
Hestia, o.s. (občanské sdružení)
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary (obecně prospěšná společnost)
Informační středisko Mikuláš (obecně prospěšná společnost)
Inspiro o.s. (občanské sdružení)
InternetPoradna.cz (občanské sdružení)
Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně (občanské sdružení)
Klubíčko Beroun (obecně prospěšná společnost)
Kolpingovo dílo České republiky (občanské sdružení)
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Komuniké (obecně prospěšná společnost)
Lata - programy pro ohroženou mládež (občanské sdružení)
Liga vozíčkářů (občanské sdružení)
LORM, o.s. (občanské sdružení)
Máme otevřeno? (občanské sdružení)
MATURUS (obecně prospěšná společnost)
Na počátku (občanské sdružení)
Nadace Auxilia (nadace)
Nadace Divoké husy (nadace)
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci (nadace)
Nadační fond J&T (nadační fond)
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (nadační fond)
Nadační fond Radia Proglas (nadační fond)
Národní institut dětí a mládeže MŠMT (školská právnická osoba)
Naši politici o.s. (občanské sdružení)
Neposeda (občanské sdružení)
Neziskovky.cz (obecně prospěšná společnost)
Občanské sdružení Benediktus (občanské sdružení)
Plaváček - nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových (nadační fond)
Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek Místek (občanské sdružení)
Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením (občanské sdružení)
Pomocné tlapky (obecně prospěšná společnost)
Rozum a cit (občanské sdružení)
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže (obecně prospěšná společnost)
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň (školská PO)
Salesiánský klub mládeže Praha – Kobylisy (občanské sdružení)
Sdružení Neratov, o.s. (občanské sdružení)
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (občanské sdružení)
Smíšek (občanské sdružení)
Spokojený domov (občanské sdružení)
Společnost DUHA (občanské sdružení)
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. (občanské sdružení)
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Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (evidovaná právnická osoba)
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s. (obecně prospěšná společnost)
Středisko pro ranou péči Praha (obecně prospěšná společnost)
SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World o.s. (občanské sdružení)
TyfloCentrum Praha (obecně prospěšná společnost)
Tyfloservis o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
Unie porodních asistentek (občanské sdružení)
Vendelínek o.p.s. (obecně prospěšná společnost)
Ženy50, o.s. (občanské sdružení)

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO
Členem AVPO se může stát právnická osoba splňující následující 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 k nahlédnutí na webových
stránkách organizace;
organizace souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě do databáze vedené AVPO a s
jejich zveřejněním na internetových stránkách www.avpo.cz a www.neziskovky.cz;
organizace dodá následující přílohy nejlépe ve formátu PDF (Výroční zprávu nebo jinou zprávu o
činnosti organizace, která obsahuje finanční zprávu; Statutární listinu - stanovy, zakládací listina
apod.; Doklad o právní subjektivitě - doklad o zápisu do některého z veřejných rejstříků - Rejstříku
občanských sdružení, Nadačního rejstříku, Rejstříku o.p.s. apod.);
organizace uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši. V případě, že je přihláška za člena
Asociace 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).
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VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2011
Reprezentace a prosazování zájmů členů AVPO.
Pravidelné zasílání aktuálních informací členům AVPO z oblasti legislativy a tématiky veřejné
prospěšnosti.
ZDARMA - pravidelný odběr grantového kalendáře a měsíčního elektronického zpravodaje Svět
neziskovek.
ZDARMA - možnost využít monitoringu médií společnosti Newton Media.
SLEVA 20 % na vstup na vzdělávacích akce pořádané AVPO a společností Neziskovky.cz.
SLEVA 10 % na účast v rekvalifikačních kurzech pořádaných AVPO nebo společností Neziskovky.cz.
SLEVA 20 % na vstup na konference a dalších akce pořádané AVPO nebo společností
Neziskovky.cz.
SLEVA 20 % na publikace vydávané AVPO a obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz.
ZDARMA – obecná prezentace organizace ve zpravodaji Svět neziskovek.
SLEVA 20% na inzerci a propagaci člena AVPO na www.neziskovky.cz a ve zpravodaji Svět
neziskovek.
ZDARMA přístup do knihovny obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz.
ZDARMA účast na vybraných akcích pořádaných AVPO nebo obecně prospěšnou společností
Neziskovky.cz.
Slevy na služby jiných dodavatelů – partnerů AVPO.
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AVPO V ROCE 2011
PARTNEŘI AVPO V ROCE 2011
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. – Nabízelo neziskovým organizacím pomoc s administrativou, a
to formou asistenční služby či kompletního zajištění služeb. Pro členy AVPO se slevou 30 %.
ANAG, spol. s r. o. - Odborné internetové knihkupectví se specializuje na oblastí: ekonomika,
management, personalistika, účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou literaturu, psychologii,
jazyky, slovníky, učebnice a zdraví. Členové AVPO mohli uplatnit slevu 15 % na všechny publikace
vydané nakladatelstvím.
Grada Publishing, a.s. - Přední nakladatelství odborné literatury v ČR vydává knihy z oblastí: počítače,
ekonomika, podnikání, účetnictví, daně, finance a právo, medicína, psychologie, stavitelství, sport a
populárně naučné knihy. Členové AVPO mohli uplatnit slevu 15 % na všechny publikace vydané
nakladatelstvím.
Newton Media, a.s. - Středoevropská jednička v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií. Členové
AVPO si mohli ZDARMA objednat výpis zpráv členské organizace v českých tištěných a internetových
médiích i v televizi a rozhlasu.
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, politologii,
sociologii, antropologii, ekonomii, ekologii, sémiotice, médiích, zdraví. Členové AVPO mohli uplatnit
slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.
TC Business School – přinášelo členům AVPO zvýhodněné finanční podmínky studia MBA. Šlo o slevu
45 %, kterou mohli členové AVPO uplatnit na studium programu MBA Basics.
tool4business - Projekt tool4business vznikl na základě dlouhodobé poptávky po finančně
dostupném systému elektronických výběrových řízení a nástroji pro snadnou správu poptávek a
nabídek malých, středních i velkých firem a institucí. Pro členy AVPO se vztahovala sleva 30 % na
licence produktu tool4business, který umožňuje on-line vypisování aukcí, výběrových řízení a
nabídek.
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). Členové AVPO mohli uplatnit
slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Semináře
Ve vzdělávání je partnerem AVPO obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Vzdělávací program
otevřených kurzů vzniká ve spolupráci obou organizací. Jeho nabídka je pak zveřejněna na stránkách
www.neziskovky.cz.
V roce 2011 proběhlo 63 otevřených kurzů (81 školících dní), kterými prošlo 648 pracovníků
neziskových organizací. Z toho 68 pracovníků členských organizací AVPO. Kurzy byly v roce 2011
zaměřené na vzdělávání v oblastech:
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Sociální oblast
Dokumentace v sociálních službách
Komunikace s klientem v poradenství
Práce na standardech soc. služeb
Fundraising, marketing a PR
Základy fundraisingu
Fundraising pro manažery
Individuální fundraising
Facebook a sociální sítě – teoretické i praktické seznámení se sociálními sítěmi v ČR a jejich využití
pro neziskové organizace
Internetová komunikace – trendy, novinky a její využití v rámci v PR pro neziskovky
Jednejte s firmami - máte jim co nabídnout!
Funkční propagační materiály
Kultura prezentačních materiálů projektu a organizace
Vedení a řízení
Delegování bez nařizování a obav
Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU
Jak správně realizovat projekt
Projektové řízení
Sociální firma - podnikání nebo sociální služba nebo obojí?
Práce se správní radou
Koučovací rozhovor jako forma motivace v neziskové organizaci
Finanční řízení v neziskové organizaci
Vedení týmu v neziskové organizaci poskytující sociální služby
Time management
Legislativa a účetnictví
Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku
Vnitřní účetní směrnice
Dopady novely zákona o o.p.s.
Právní zajištění fundraisingových aktivit
Uzavírání smluv v neziskové organizaci
Odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnosti
Osobnostní rozvoj
Lektorské dovednosti pro junior lektory
Rozpoznání manipulace a obrana proti ní
Rétorika – pomoc či zbraň?

Dny lobbingu
Asociace veřejně prospěšných organizací ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
Neziskovky.cz pořádaly 18. – 20. října 2011 Dny lobbingu. Šlo o třídenní akci zaměřenou na posílení
dovedností vedoucích pracovníků a leaderů neziskových pracovníků v prosazování zájmů organizace a
jejího poslání. Dny lobbingu se skládaly z jednodenní konference „Umění prosadit se“ a následných
dvou dnů workshopů a praktických tréninků spojených s exkurzí do Poslanecké sněmovny
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Parlamentu ČR. Jejich součástí byl i mezinárodní pohled na tuto problematiku ze strany zahraničních
hostů z USA a Polska. Celkem se tří Dnů lobbingu zúčastnilo 103 účastníků.
Partnery Dnů lobbingu byli: Novartis Oncology, Poštovní spořitelna ERA, Rádio Česko, US Embassy,
Wolters Kluwer Česká republika.

SPOLUPRÁCE
Členství AVPO v ENNA
AVPO od září 2011 reprezentuje Českou republiku v evropské síti střešních neziskových organizací
ENNA (The European Network of National Civil Society Associations).
ENNA je sdružení střešních organizací z členských států EU se sídlem v Bruselu. Jejím cílem 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. Na konci roku 2011 měla ENNA 23 členů v celkem 20 evropských státech.
16. - 18. září 2011 se prezident AVPO účastnil Valné hromady ENNA ve Varšavě, kde byla AVPO
členem asociace za Českou republiku.

Projekt „V4 Sustainability agenda"
V roce 2011 spolupracovala AVPO společně
s polskou Federací polských nestátních
neziskových organizací (OFOP), maďarským
Neziskovým informačním a tréninkovým
centrem (NIOK), 1. Slovenským neziskovým
servisným centrem (1SNSC) a Nadací Fórum
2000 na projektu „V4 Sustainability agenda".
Projekt, který bude pokračovat i v roce 2012,
si klade za cíl posílení partnerství
neziskových organizací v rámci Visegrádské
skupiny (V4), zajistit větší udržitelnost
občanské společnosti v zemích V4
prostřednictvím rozvojových opatření, vypracovávání strategií pro zlepšení finanční udržitelnosti
nestátních neziskových organizací a propagací jejich začleňování do politik a právních předpisů.
Pracovní setkání zástupců partnerských organizací v rámci Visegrádské čtyřky proběhlo 28. května
2011.

Veletrh neziskových organizací NGO market
29. května 2011 - moderování doprovodného programu, diskuse na téma „Dobrovolnictví.
Udělejme něco pro sebe.“
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PROSAZOVÁNÍ ZMĚN
Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
V červenci 2011 AVPO spolupracovala na vzniku zákona, který by umožnil dobrovolnou změnu
občanských sdružení (která o to hlasy všech svých členů projeví zájem) na obecně prospěšnou
společnost. Taková obecně prospěšná společnost bude považována za nástupnickou organizaci
občanského sdružení a organizace tak neztratí svou historii. Návrh zákona předložila skupina
poslanců za ODS, TOP09 a VV.
AVPO spolupracovala na zákonu z toho důvodu, že uleví mnoha organizacím zejména v sociální sféře
a oblasti kultury, které dnes pracují v podstatě v rozporu s legislativou. Zatímco zákon o sdružování,
kterým se tyto organizace řídí, požaduje, aby své služby poskytovaly okruhu svých členů, v praxi
provozují hospice, stacionáře pro lidi s handicapem, pečují o vozíčkáře nebo organizují jarmarky a
poskytují tak své sociální, zdravotní nebo kulturní služby širokému okruhu klientů. Právní forma
obecně prospěšné společnosti je pro tyto organizace vhodnější. Pokud se tyto organizace budou moci
z rozhodnutí všech svých členů transformovat v obecně prospěšné společnosti, plně rozvinou svoje
služby a rozšíří se také jejich možnosti získávat finanční zdroje na svou činnost z jiných než státních
zdrojů. Mnoho organizací tak bude po změně právní formy lépe čelit ekonomické krizi, která na ně
každým dalším dnem plnou vahou dopadá.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
AVPO se je od počátku při jednáních o veřejné prospěšnosti. Legislativní zakotvení statutu veřejné
prospěšnosti v novém občanském zákoníku přispěje k transparentnímu fungování neziskového
sektoru a podpoří jeho rozvoj v České republice.
květen 2011- AVPO vydalo Společné prohlášení neziskových organizací podporujících legislativní
zakotvení statutu veřejné prospěšnosti
21. července 2011 – AVPO vydalo tiskovou zprávu na podporu zavedení statusu veřejné
prospěšnosti v občanském zákoníku
15. července 2011 – účast na kulatém stole o veřejné prospěšnosti v Americkém kulturním
centru, pořadatel Spiralis, o.s.
29. září 2011 - účast na konferenci „Veřejná prospěšnost“, pořadatel ANNO ČR
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FINANČNÍ ČÁST
ROZVAHA K 31. 12. 2011 (V TIS. KČ)
AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
III.
Dlouhodobý finanční majetek
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku
B.
Krátkodobý majetek
I.
Zásoby
II.
Pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
IV.
Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

PASIVA
A.
Vlastní zdroje
1.
Jmění
2.
Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje
1.
Rezervy
2.
Dlouhodobé závazky
3.
Krátkodobé závazky
4.
Jiná pasiva
ÚHRN PASIV

Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
dni účetního
účetního období
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
109
0
0
48
24
30
85
0
0
78
109
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
dni účetního
účetního období
období
-52
-6
0
0
-52
-6
130
115
0
0
0
0
118
96
12
19
78
109
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2011 (V TIS. KČ)
hlavní
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

V.
VI.
VII.

C.
D.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM
daň z příjmu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ

celkem

1
478
489
0
7

0
0
0
0
0

1
478
489
0
7

0
0
0
975

0
0
0
0

0
0
0
975

hlavní
B.
I.
II.
III.
IV.

činnosti
hospodářská

činnosti
hospodářská

celkem

897
0
0
4

0
0
0
0

897
0
0
4

0
120
0
1021

0
0
0
0

0
120
0
1021

46
0
46

0
0
0

46
0
46
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA

15

Asociace veřejně prospěšných organizací

Výroční zpráva 2011

KONTAKT
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876
e-mail: avpo@avpo.cz
www.avpo.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 238350465/0300
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