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Slovo prezidenta
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) v průběhu roku 2012 prokázala, že je po dvou letech  
fungování seriózní a významnou asociací nejen v českém neziskovém sektoru, ale také na evropské úrovni.

AVPO byla partnerem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Ministerstva spravedlnosti ČR,  
Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a členem evropské sítě národních střešních 
neziskových organizací ENNA.

Mám velkou radost, že rok 2012 byl pro AVPO rokem samých úspěchů. Tím největším úspěchem je důvěra 
a spokojenost vlastních členů asociace, kteří na valné hromadě v dubnu 2012 rozhodli o dalším směrování AVPO.

Na základě valnou hromadou stanovených cílů se AVPO podařilo uskutečnit dva významné projekty zaměřené 
na posilování transparentnosti a věrohodnosti českých neziskových organizací financovaných s prostředků 
Programu švýcarsko-české spolupráce a Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. 

Těší mě, že roste zájem o činnost AVPO a její připravované projekty. Tím nejvýznamnějším je zavedení systému 
hodnocení spolehlivosti neziskových organizací jako samoregulačního nástroje českého neziskového sektoru.

Děkuji za celou kancelář AVPO všem našim kolegům z českých i zahraničních neziskových organizací,  
příznivcům z řad podnikatelských subjektů i veřejných institucí a médií za veškerou pomoc a podporu.

Věříme, že rok 2013 bude alespoň stejně tak úspěšný jako rok 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. Organizace, které mají zájem 
o členství v asociaci, o sobě musí 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 
v České republice.

Vize: AVPO je profesionální asociací, která se v České republice 
podílí na tvorbě příznivého prostředí pro fungování veřejně  
prospěšných organizací, přispívá k rozvoji celého sektoru, pod-
něcuje mezisektorovou spolupráci a je věrohodným partnerem 
pro politiky, veřejnou správu, business a média. 

Orgány asociace k 31. 12. 2012:

Valná hromada: zástupci členských organizací 
Prezident: Marek Šedivý
Dozorčí rada: Petr Vít, Milada Šnajdrová, Marcela Nevšímalová

Zaměstnanci k 31. 12. 2012:
Aleš Mrázek – tajemník, expertní práce v rámci projektů AVPO
Alena Sladká – koordinátorka projektů
Marek Šedivý – expertní práce v rámci projektů AVPO

Počet členských organizací k 31. 12. 2012: 89
Zasedání valné hromady: 25. dubna 2012

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 zpřístup-
nit informace například z oblasti práva, dotační a daňové politiky 
nebo o postupech odpovídajících „best practice“ v zemích EU. 

Na konci roku 2012 měla ENNA 23 členů v celkem 20 evrop-
ských státech. V roce září 2012 byl prezident AVPO na Valné 
hromadě ENNA zvolen členem její správní rady, kde je zodpo-
vědný za oblast fundraisingu. 

SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012
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
APPN, o. s.
Asociace Parkinson-Help o. s. 
Asociace pomáhající lidem s autismem –  
APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
Bezpečný život o. p. 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.
Český spolek horských průvodců, o. s.
Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s.
Dejme dětem šanci o. s.
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.
DOMINO cz, o. s.
Domov seniorů Drachtinka
Fairtrade Česká republika, zájmové sdružení právnických osob
Farní charita Aš
Farní charita Nymburk
Farní charita Roudnice nad Labem
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. s.
Hestia, o. s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Chcipomoci.info o. p. s.
Informační středisko Mikuláš, o. p. s.
INspiro o. s.
Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček  
a kostní dřeně o. s.
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.
LORM, o. s.
MATURUS, o. p. s.
Na počátku, o. 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
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Naši politici o. s.
Neposeda o. s. 
Neziskovky.cz, o. p. s.
o. s. InternetPoradna.cz
Občanská poradna Nymburk, o. s.
občanské sdružení Benediktus
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty – 
Pacienti IBD
Občanské sdružení Smíšek
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Občanské sdružení SPOKOJENÝ DOMOV
P3 – People, Planet, Profit, o. p. 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.)
Rozum a cit
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Salesiánský klub mládeže Praha – Kobylisy
Sdružení Neratov, o. s.
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Společnost DUHA, o. s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením  
v České republice, o. s.
Společnost pro projektové řízení 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
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World o. s.
TyfloCentrum Praha o. p. s.
Tyfloservis o. p. s.
Unie porodních asistentek, o. s.
Vendelínek o. p. s.
Ženy50, o. s.
ŽÍT SPOLU o. p. s.

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). 

VÝHODY ČLENSTVÍ 
V AVPO V ROCE 2012

 — pravidelné zasílání aktuálních informací členům AVPO 
o stavu vytváření zákona o statusu veřejné prospěšnosti;

 — reprezentace a prosazování zájmů členů AVPO;

 — SLEVA 20 % na publikace vydávané AVPO 
a společností Neziskovky.cz;

 — SLEVA 20 % 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 vstup na vzdělávacích akce 
pořádané AVPO a společností Neziskovky.cz; 

 — SLEVA 20 % na inzerci a propagaci člena AVPO  
na www.neziskovky.cz a ve zpravodaji Svět neziskovek; 

 — Slevy na služby jiných dodavatelů – partnerů AVPO;

 — ZDARMA – obecná prezentace organizace 
ve zpravodaji Svět neziskovek;

 — ZDARMA – pravidelný odběr grantového kalendáře 
a měsíčního elektronického zpravodaje Svět neziskovek;

 — ZDARMA přístup do knihovny Neziskovek.cz;

 — ZDARMA účast na vybraných akcích pořádaných 
AVPO nebo společností Neziskovky.cz.
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AVPO v roce 2012
PARTNEŘI AVPO V ROCE 2012
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 se slevou 30 %.

ANAG, spol. s r. o. – Odborné internetové knihkupectví se 
specia lizuje na oblasti: ekonomika, management, personalistika, 
účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou literaturu, psycho-
logii, jazyky, slovníky, učebnice a zdraví. Členové AVPO 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 mohli 
uplatnit slevu 15 % na všechny publikace vydané nakladatelstvím.

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, polito-
logii, sociologii, antropologii, ekonomii, ekologii, sémiotice, médi-
ích, zdraví. Členové AVPO mohli uplatnit slevu 15 % na všechny 
publikace vydané nakladatelstvím.

Ticketon.cz – Systém www.ticketon.cz umožňuje organizáto-
rům jakýchkoli akcí jednoduchým způsobem vytvářet a prodá-
vat elektronické vstupenky. Členům AVPO nabízel Ticketon. cz 
zvýhodněné podmínky využívání vstupenkového systému 
ticketon. 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).  
Členové AVPO mohli uplatnit slevu 15 % na všechny publikace 
vydané nakladatelstvím.

DOMÁCÍ PROJEKTY 2012

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)

Projekt, který bude pokračovat i v roce 2013, má za cíl v procesu 
tvorby nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti prosazovat 
zájmy českých neziskových organizací, vytvořit podmínky pro rozvoj 
a udržitelnost veřejně prospěšných organizací a nalézt a zformulo-
vat společný názor českých neziskových organizací na to, jaký kon-
cept by měl status veřejné prospěšnosti mít. V červnu 2012 za tímto 

účelem vznikla komunikační platforma, složená ze zástupců NNO, 
asociací a Ministerstva spravedlnosti ČR, kteří se měli v rámci pra-
covních skupin možnost vyjádřit k oblastem definice statusu veřejné 
prospěšnosti, požadavkům na transparentnost organizací se sta-
tusem a benefitům, které by měly vyplývat ze splnění požadavků 
potřebných k získání statusu veřejné prospěšnosti. 

Jednotlivá setkání pracovních skupin probíhala následovně:
 3. 7.   společné setkání všech členů pracovních skupin,
 12. 7.   setkání pracovní skupiny „Definice“,
 17. 7.     setkání pracovních skupin „Transparentnost“ a „Benefity“,
 15. 8.   setkání pracovní skupiny „Definice“,
 5. 9.   společné setkání všech členů pracovních skupin.

Tvůrci zákona (zástupci MSp ČR) se účastnili všech jednání a při-
pomínky zapracovávali do návrhu paragrafového znění zákona. 
Původně měl jít zákon do veřejného připomínkového řízení 
v průběhu září a října. Po jednáních s Ministerstvem financí bylo 
domluveno, že zákon o Statusu veřejné prospěšnosti by měl být 
ve veřejném připomínkovém řízení společně s novelou zákona 
o dani z příjmu. To nastalo až v únoru 2013.

V rámci projektu byla v Praze 21. září 2012 realizovaná konfe-
rence „Veřejná prospěšnost v srdci Evropy“. Vystupující sezná-
mili účastníky konference se zkušenostmi se statusem veřejné 
prospěšnosti ze sousedních zemí (Polsko, Maďarsko, Slovensko, 
Německo). Zazněly silné a slabé stránky zákonů upravujících 
veřejnou prospěšnost v jednotlivých zemích a jejich dopad 
na fungování neziskových organizací. Konference se zúčastnilo 
65 účastníků z 52 organizací a 5 jednotlivců.

V průběhu podzimu probíhala již užší jednání především na půdě 
Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace. Veřejné připomínkové řízení k zákonu bylo 
nakonec naplánováno na leden 2013.

PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍ 
ÚČASTÍ 2012

Projekt „European Civil Society House (ECSH)”

Období realizace: 1. 2. 2012–31. 5. 2012
Finanční podpora: European Citizen Action Service (ECAS)

AVPO v rámci projektu „European Civil Society House (ECSH)” 
realizovala kvantitativní a kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo 
zjistit postoj občanské společnosti v České republice k vytvoření 
Domu evropské občanské společnosti (ECSH). Instituce, která 
by spojovala občanskou společnost a instituce EU. Podstatnou 
přidanou hodnotou ECSH je skutečnost, že by šlo o centrální 
místo, kam by se občané mohli obrátit s jakýmkoliv problémem či 
požadavkem týkajících se prosazování evropských práv, rozvoje 
občanské společnosti a možnostech zapojení do procesu utvá-
ření politiky EU. Výzkum byl doplněn analýzou českých organizací 
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občanské společnosti, které v ČR řeší občanská práva a jejich pro-
sazování, rozvoj občanské společnosti nebo zapojování a angažo-
vanost občanů ČR v rozhodovacích procesech. Výsledky výzkumy 
byly shrnuty v závěrečné zprávě a představeny na společném 
setkání zástupců zapojených zemí EU v Bruselu.

Projekt „Status veřejné pro-
spěšnosti jako nástroj posilování 
transparentnosti neziskového 
sektoru ČR na základě švýcarského know-how“

Období realizace: 1. 7. 2012–31. 12. 2012
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

V rámci projektu došlo k přenosu know-how a příkladů dobré praxe 
v oblasti transparentnosti a veřejné prospěšnosti neziskových orga-
nizací ve Švýcarsku. Zástupci AVPO za tímto účelem absolvovali 
v srpnu 2012 studijní cestu do Curychu, kde navázali spolupráci se 
švýcarskou Nadací ZEWO. Česká odborná veřejnost byla s obdrže-
nými informacemi seznámena v rámci odborné putovní konference 
v Ostravě (12. listopadu 2012), Brně (13. listopadu 2012) a Praze 
(14. listopadu 2012). Konference se osobně zúčastnila i ředitelka 
Nadace ZEWO Martina Ziegerer, jejíž prezentace byla mimo jiné 
věnovaná způsobu posilování transparentnosti neziskových orga-
nizací, který používá Nadace Zewo. Konferenci navštívilo v Ostravě 
40 účastníků, v Brně 58 účastníků a v Praze 69 účastníků.

V rámci projektu vznikly dvě studie „Příklad dobré praxe popisující 
stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné 
prospěšnosti ve Švýcarsku“ a „Návrh modelu podpory transpa-
rentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěš-
nosti“, které shrnují klíčové poznatky a výstupy projektu a identifikují 
prvky a faktory švýcarského modelu, které by mohly být aplikova-
telné v prostředí České republiky. Studie jsou dostupné na webu 
AVPO. Byly také zaslány (společně s dalšími relevantními informa-
cemi) zpracovatelům zákona na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Projekt „V4 CSO Platform“

Finanční podpora: Mezinárodní Visegradský fond  
(International Visegrad Fund) 
Webová stránka: http://v4platform.eu/

V roce 2012 pokračovala spolupráce AVPO s partnerskými 
organizacemi ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) – Nadace Fórum 
2000, Federace polských nestátních neziskových organizací 
(OFOP), maďarské Neziskové informační a tréninkové centrum 
(NIOK), 1. Slovenské neziskové servisné centrum (1SNSC). 

Posláním platformy je využívat synergii spolupráce k posí-
lení excelence a udržitelnosti organizací občanské společnosti 
v zemích Visegrádu. 

Hlavní cíle platformy:
 — Posílení toku relevantních informací a sdílení dobré praxe.

 — Vytváření nových a efektivnějších způsobů, jak se 
vypořádat s problémy v oblastech, které jsou pro 
organizace občanské společnosti klíčové.

 — Vývoj a zavedení podpůrných služeb pro organizace 
občanské společnosti uvnitř i vně Visegrádu.

 — Podpora organizací občanské společnosti v mezinárodní 
spolupráci a hledání partnerů pro realizaci 
projektů, tj. podpora efektivního partnerství.

 — Podpora Visegrádské skupiny na národní i mezinárodní úrovni.

Zástupci vytvořené sítě států V4 se v roce 2012 setkali v rámci 
následujících událostí:

 — Mezinárodní konference „Nové a netradiční 
metody fundraisingu“ (28. 2. 2012, Bratislava), 
kterou organizovalo 1.SNSC;

 — Mezinárodní konference „Budoucí financování 
neziskových organizací“ (23. 3. 2012, Varšava);

 — Mezinárodní konference „Zabezpečení udržitelnosti 
neziskových organizací v srdci Evropy“ (10. 5. 2012, Praha) 
pořádala Nadace Forum 2000 ve spolupráci s AVPO;

 — Kulatý stůl „Jak posílit spolupráci mezi neziskovými 
organizacemi v rámci V4“ (11. 12. 2012, Budapešť). 

PROSAZOVÁNÍ ZMĚN

Zákon o změně právní formy občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost
AVPO v průběhu roku 2012 zákon poslanců Lenky Kohoutové, 
Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada 
a Jaroslavy Wenigerové intenzivně  podporovala. Po všech odkla-
dech  z programu sněmovny způsobených turbulentní politickou 
situací byl zákon sněmovnou na začátku prosince 2012 přijat a byl 
odeslán do senátu. V roce 2013 byl ze senátu vrácen do sněmovny, 
která jej absolutní většinou poslala k podpisu prezidenta. 

Zákon, účinný od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013, umožní 
občanským sdružením dobrovolně se rozhodnout (v případě sou-
hlasu všech členů občanského sdružení) o transformaci na obecně 
prospěšnou společnost bez ztráty identifikačního čísla a tím i celé 
historie organizace. Smyslem zákona je umožnit mnohým občan-
ským sdružením okamžitý přechod na právní formu, která jim 
vzhledem k jejich poslání a činnosti vyhovuje daleko lépe.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

AVPO 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. 
Na prosazování tohoto zákona se AVPO soustředila v rámci pro-
jektu „Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy“ 
podpořeného CEE Trust.
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Kurzy, semináře, kulaté stoly nebo konference nabízí AVPO jak 
pro své členské organizace, tak pro nečleny, přičemž členové 
AVPO mají možnost využívat slevy na vstup na pořádané akce.

Otevřené kurzy

Ve vzdělávání je partnerem AVPO obecně prospěšná  
společnost Neziskovky.cz. Vzdělávací program kurzů zaměřený  
na řízení a rozvoj neziskových organizací vzniká ve spolupráci 
obou organizací. Nabídka je pak zveřejněna na stránkách  
www. neziskovky. cz a je otevřená všem neziskovým organizacím. 

V roce 2012 proběhlo 95 kurzů, kterými prošlo 939 pracovníků 
neziskových organizací. Z toho 87 pracovníků členských organi-
zací AVPO. 

Speciální semináře

Odborný seminář pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové 
„Změna právní formy občanského sdružení na obecně prospěš-
nou společnost“ proběhl 21. června 2012 v Konírně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář vedla advokátka 
Lenka Deverová.

Seminář „Neziskové organizace a nový občanský zákoník“ se konal 
24. října 2012 v Praze a byl vedený právníkem Petrem Vítem.

Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR proběhl kurz „Five 
Principles for Fundraising“ dne 6. listopadu 2012. Vedla jej zahra-
niční lektorka Julie Pietroburgo.

AVPO KDY A KDE

LEDEN 
10. 1. Praha, Schůzka v poslanecké sněmovně k transformačnímu 
zákonu o. s. na o. p. s.

19. 1. Praha, Aktivní účast na zasedání Pracovní skupiny NNO (pří-
prava 8. národní všeoborové konference NNO)

25.1. Praha, Občanská společnost v době krize – seminář konaný 
u příležitosti otevření vzdělávacího střediska Nadace rozvoje 
občanské společnosti, pasivní účast

26. 1. Praha, Konference Podnikání neziskovek, pasivní účast

ÚNOR 
1.–3. 2. Brusel, Valná hromada ENNA

24. 2. Praha, Aktivní účast na zasedání Pracovní skupiny Vize 
NNO (příprava 8. národní všeoborové konference NNO)

27.–28. 2. Bratislava, Nové a netradiční metody fundraisingu – 
Setkání v rámci projektu V4 Sustainability Agenda

29. 2. Praha, Schůzka v poslanecké sněmovně k transformačnímu 
zákonu o. s. na o. p. s.

BŘEZEN 
6. 3. Praha, Leadership Cocktail, společenské setkání pořádané 
Americkou obchodní komorou ve Slovanském domě

7. 3. Praha, Aktivní účast na zasedání Pracovní skupiny NNO (pří-
prava 8. národní všeoborové konference NNO)

8. 3. Praha, Seminář o společenské odpovědnosti firem, aktivní 
účast na diskuzi

9. 3. Praha, Aktivní účast na zasedání Pracovních skupin NNO – 
vize, rejstřík (příprava 8. národní všeoborové konference NNO)

15. 3. Praha, Zasedání Programového partnerství pro Prioritní 
osu 1 Podpora rozvoje znalostí ekonomiky OPPA

20.–21. 3. Brusel, Pracovní schůzka v rámci projektu ECAS 
„European Civil Society House (ECSH)”

22.–23. 3. Varšava, Setkání v rámci projektu V4 Sustainability 
Agenda, Konference Budoucí financování neziskových organizací

27. 3. Praha, Aktivní účast na setkání vedoucích pracovních sku-
pin NNO (příprava 8. národní všeoborové konference NNO)

28. 3. Praha, Schůzka v poslanecké sněmovně k transformač-
nímu zákonu o. s. na o. p. s.

29. 3. Praha, Why do We Need Think Tanks, Fulbright Series – 
přednáška a následná diskuze

DUBEN
12.–13. 4. Praha, 8. národní všeoborová konference NNO, aktivní 
zapojení do pracovní skupiny Vize pro nestátní neziskový sektor 
a občanskou společnost

24. 4. Praha, Aktivní účast na setkání vedoucích pracovních skupin 
NNO (vyhodnocení 8. národní všeoborové konference NNO)

25. 4. Praha, Valná hromada AVPO

KVĚTEN 
10. 5. Praha, Setkání v rámci projektu V4 Sustainability Agenda, 
Konference Zabezpečení udržitelnosti neziskových organizací 
v srdci Evropy, AVPO byla spoluorganizátorem konference

11. 5. Praha, NGO market, aktivní účast

18. 5. Česká Skalice, Seminář Občanská společnost a média, 
aktivní účast

22. 5. Praha, Schůzka na Ministerstvu spravedlnosti k zákonu 
o statusu veřejné prospěšnosti

25. 5. Praha, Aktivní účast na zasedání Pracovní skupiny NNO, 
Vyhodnocení 8. národní všeoborové konference
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29. 5. Praha, MÁME VYBRÁNO – Konference o financování 
památek, vyhlášení výsledků soutěže, pasivní účast

ČERVEN 
7. 6. Praha, Den pro neziskové organizace, pasivní účast na semi-
náři na téma e-mail marketing

8. 6. Praha, Aktivní účast v rámci pracovní skupiny NNO – 
legislativa, Vyhodnocení 8. národní všeoborové konference

21. 6. Praha, Organizace a aktivní účast na semináři „Změna 
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou spo-
lečnost“ v PSP ČR

ČERVENEC
3. 7. Praha, Organizace a účast na společném setkání všech členů 
pracovních skupin v rámci projektu „Zavedení statusu veřejné 
prospěšnosti do české legislativy“

12. 7. Praha, Organizace a účast na setkání pracovní skupiny 
„Definice“ v rámci projektu „Zavedení statusu veřejné prospěš-
nosti do české legislativy“

17. 7. Praha, Organizace a účast na setkání pracovních skupin 
„Transparentnost“ a „Benefity“ v rámci projektu „Zavedení sta-
tusu veřejné prospěšnosti do české legislativy“

SRPEN
15. 8. Praha, Organizace a účast na setkání pracovní skupiny 

„Definice“ v rámci projektu „Zavedení statusu veřejné prospěš-
nosti do české legislativy“

27.–30. 8. Curych, Pracovní návštěva švýcarské nadace Zewo 
v rámci projektu „Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilo-
vání transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcar-
ského know-how“

ZÁŘÍ
3. 9. Praha, Jednání na Ministerstvu spravedlnosti – zákon o sta-
tusu veřejné prospěšnosti

5. 9. Praha, Organizace a účast na společném setkání všech 
členů pracovních skupin v rámci projektu „Zavedení statusu 
veřejné prospěšnosti do české legislativy“

14. 9. Praha, Jednání na Ministerstvu spravedlnosti – zákon o sta-
tusu veřejné prospěšnosti

19. 9. Praha, Jednání Programového partnerství (PROP) 
pro Prioritní osu 1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“ 
Operačního programu Praha – Adaptabilita

19. 9. Praha, Jednání Programového partnerství (PROP) pro pri-
oritní osu 2 „Podpora vstupu na trh práce“ Operačního pro-
gramu Praha – Adaptabilita

20. 9. Praha, Setkání v rámci projektu V4 Sustainability Agenda

21. 9. Praha, Konference „Veřejná prospěšnost v srdci Evropy“. 
v Národní technické knihovně v Praze

24.–25. 9. Berlín, Valná hromada ENNA

ŘÍJEN 
2.–4. 10. Varšava, Setkání v rámci projektu V4 Sustainability 
Agenda

17.–19. 10. Budapešť, Digital openness and the use of information 
for increased civic efficacy – Workshop organizovaný CEE Trust

LISTOPAD 
12. 11. Ostrava, Organizace a účast na putovní konferenci v rámci 
projektu „Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování 
transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcar-
ského know-how“

13. 11. Brno, Organizace a účast na putovní konferenci v rámci 
projektu „Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování 
transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcar-
ského know-how“

14. 11. Praha, Organizace a účast na putovní konferenci v rámci 
projektu „Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování 
transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcar-
ského know-how“

20. 11. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kolokvium 
k novému programovacímu období a výzvám Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost, aktivní účast

26. 11. Praha, Úřad vlády ČR, Kulatý stůl „Zpráva evropského 
výboru Moneyval a transparentnost neziskových organizací v ČR, 
aktivní účast

27. 11. Praha, Asociace poraden pro osoby se zdravotním posti-
žením ČR, Informační seminář k transformaci o. s. a dalších sub-
jektů podle nového OZ – Přednáška na téma Veřejná prospěš-
nost v OZ a připravovaný zákon o veřejné prospěšnosti

27. 11. Praha, Zasedání výběrové komise pro Prioritní osu 
2 „Podpora vstupu na trh práce“ Operačního programu 
Praha – Adaptabilita

PROSINEC 
3.–4. 12. Brusel, Zasedání správní rady ENNA

6. 12. Praha, Americká obchodní komora, aktivní účast 
na kolokviu Naše demokracie

6. 12. Praha, Jednání k benefitům pro organizace se statusem 
veřejné prospěšnosti na Úřadě vlády

10.–12. 12. Budapešť, Setkání v rámci projektu V4 Sustainability 
Agenda
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Finanční a ekonomické údaje
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO 2012

Rozvaha k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012 

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 109 1144

 I.  Zásoby 0 0

 II.  Pohledávky 24 297

 III.  Krátkodobý finanční majetek 85 846

 IV.  Jiná aktiva celkem 0 1

ÚHRN AKTIV 109 1144

PASIVA Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012 

A. Vlastní zdroje −6 73

 1.  Jmění 0 0

 2.  Výsledek hospodaření −6 73

B. Cizí zdroje 115 1071

 1.  Rezervy 0 0

 2.  Dlouhodobé závazky 0 0

 3.  Krátkodobé závazky 96 212

 4.  Jiná pasiva 19 859

ÚHRN PASIV 109 1144
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

A. NÁKLADY ČINNOSTI

hlavní hospodářská CELKEM

 I. Spotřebované nákupy celkem 32 0 32

 II. Služby celkem 1076 54 1130

 III. Osobní náklady celkem 932 0 932

 IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0

 V. Ostatní náklady celkem 23 0 23

 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 2063 54 2117

B. VÝNOSY ČINNOSTI

hlavní hospodářská CELKEM

 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 158 158

 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

 III. Aktivace celkem 0 0 0

 IV. Ostatní výnosy celkem 121 0 121

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

 VI. Přijaté příspěvky celkem 178 0 178

 VII. Provozní dotace celkem 1738 0 1738

VÝNOSY CELKEM 2037 158 2195

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM −26 104 78

Daň z příjmu 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ −26 104 78
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Portfolio finančních zdrojů AVPO 2010-2012

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

Struktura příjmů AVPO v roce 2012

46,8
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8,4

7,4
7,2
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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 v letech 2010–2012
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Výsledek hospodaření AVPO 
po zdanění v letech 2010–2012

46 000 KČ

-52 000 KČ

78 000 KČ

Tři nejvyšší příjmy v organizaci  
(hrubá mzda včetně odvodů 
za zaměstnavatele/rok):

Aleš Mrázek  
Odborné práce v rámci projektů,  
výkon funkce tajemníka: 420 231 Kč

Marek Šedivý 
Odborné práce v rámci projektů: 296 397 Kč

Alena Sladká  
Koordinace projektů: 275 152 Kč
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Vyjádření auditora
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Kontakt

ASOCIACE 
VEŘEJNĚ  
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ ČR

+420 224 239 876 / avpo@avpo.cz 
www.avpo.cz

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




