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Etický kodex člena 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.  

(AVPO ČR) 
 

 

Preambule 

Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s. (dále jen AVPO ČR) sdružuje a podporuje neziskové 
organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Členské organizace dodržují 
a dále prosazují tyto hodnoty tak, aby AVPO ČR byla respektovaným partnerem pro veřejné a akademické 
instituce, podnikatelské subjekty i média.  

Článek 1 

Veřejná prospěšnost 

Veřejně prospěšná činnost (činnosti) je hlavní a dominantní činností členů AVPO ČR, a to ne pouze 
formálně a deklaratorně, nýbrž i fakticky. 

 

Článek 2 

Transparentnost 

Členské organizace se svým jednáním aktivně podílejí na zvyšování transparentnosti neziskového sektoru. 
V souladu s tím se zavazují dodržovat následující standardy transparentnosti AVPO ČR: 

1. Udržují aktuální svůj záznam ve veřejném rejstříku. Včas doplňují zákonem vyžadované 
dokumenty do sbírky listin. 

2. Provozují vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizují a zveřejňují na nich alespoň níže 
uvedené údaje: 

a. poslání organizace a způsoby jeho naplňování (popis veřejně prospěšných činností, 
projektů či služeb); 

b. popis vedlejších (ekonomických) činností; 
c. informace o lidech v organizaci (statutární orgán, složení správní a dozorčí rady, 

management a tým); 
d. důležité kontakty; 
e. odkazy na výroční zprávy. 

3. Každoročně vypracovávají výroční zprávy, které zveřejňují nejpozději do 31. 8. každého roku, a to 
včetně uložení do sbírky listin. Výroční zprávy obsahují alespoň následující: 

a. stručnou historii organizace; 
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b. poslání a informace o jeho naplňování (popis veřejně prospěšných činností, služeb a 
projektů); 

c. informace o případných vedlejších (ekonomických) činnostech; 
d. popis organizační struktury: 

i. orgány, jejich působnost a personální obsazení; 
ii. management a tým organizace (personální obsazení managementu, celkový počet 

pracovníků a dobrovolníků); 
e. finanční část, kterou tvoří minimálně: 

i. přehled celkových výnosů s členěním dle jednotlivých zdrojů; 
ii. přehled celkových nákladů s členěním dle jednotlivých činností (projektů); 

iii. účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce). 
 

Článek 3 

Dobré jméno a loajalita 

Členské organizace vystupují vždy tak, aby nepoškozovaly dobré jméno AVPO ČR nebo některého z jejích 
členů. 

Respektují odsouhlasenou agendu AVPO ČR. Poskytují součinnost a jinou potřebnou podporu činnosti 
AVPO ČR. 

Nezneužívají informace z vnitřních jednání asociace ke svému vlastnímu prospěchu, poškození někoho 
jiného nebo maření činnosti asociace. 

 

Článek 4 

Sankce 

Neplnění standardů transparentnosti nebo jiné hrubé porušení tohoto kodexu může vést k vyřazení 
záznamu organizace z databáze členů, pozastavení hlasovacího práva nebo k vyloučení člena z asociace. 
O případných sankcích rozhoduje prezident a správní rada v souladu se stanovami asociace. 

 

 

 

 

Dokument byl schválen správní radou AVPO ČR dne 5. 9. 2019 

 

 


