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Slovo prezidenta  
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě jste otevřeli výroční zprávu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR) za rok 2019. Byl to devátý 
rok činnosti naší asociace. Ze zpětné vazby, kterou dostáváme přímo i nepřímo, vyplývá, že členské organizace činnost 
AVPO ČR oceňují. Z toho mám velkou radost.

Asociace má stabilní základnu čítající okolo 90 organizací. Ročně dochází k obměně zhruba 10 % členské základny.  
V roce 2019 jsme se zaměřili na implementaci nové strategie, jejíž součástí je i větší důraz na řešení podnětů přicházejících  
od členských organizací nebo držitelů značky spolehlivosti. Na dalších stranách této zprávy se dočtete, které podněty to  
v roce 2019 byly.

Úvodní slovo píši v době, kdy s ohledem na pandemii koronaviru, prakticky není možné vůbec nic predikovat. Je nanejvýš 
možné čerpat ze zkušeností z minula, z nichž víme, že každá krize má své negativní, ale i pozitivní dopady. Víme také, že  
v době krize je důležité spolupracovat a stát při sobě. Jsem proto rád, že v AVPO ČR vytváříme prostor ke spolupráci  
a k prosazování podmínek potřebných pro další rozvoj členských organizací a držitelů značky spolehlivosti. Vzhledem  
k těžké situaci a nejisté budoucnosti jsme se rozhodli, že odložíme původní plán na změnu výše členských příspěvků.  
Pro rok 2021 tak členský příspěvek ponecháme na současných 3 960 Kč.

Děkuji svým kolegům ve správní a dozorčí radě, děkuji členům Rady pro hodnocení spolehlivosti. Všichni jmenovaní  
vykonávají svoji práci pro AVPO ČR bez nároku na honorář.

Děkuji svým kolegům v sekretariátu AVPO ČR, hodnotitelům značky spolehlivosti a dobrovolníkům. V neposlední 
řadě děkuji všem dárcům a partnerům za pomoc a podporu. Asociace, jako je AVPO ČR, se bez podpory osvícených  
soukromých dárců nemůže obejít. 

Srdečně 

MAREK ŠEDIVÝ

Prezident AVPO ČR
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O AVPO ČR 
ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR  
(AVPO ČR) přispívá k vytváření transparentního, spolehlivého  
a moderního neziskového sektoru.

AVPO ČR je nadoborovou střešní asociací s celorepubliko-
vým dosahem. V AVPO ČR pracujeme na posílení věrohodnosti  
neziskových organizací, které poskytují veřejně prospěšné služby. 
Na jedné straně nabízíme dárcům záruky a jistotu, že podpoří 
spolehlivé a prověřené neziskové organizace. Na straně druhé 
podporujeme stabilitu a rozvoj členských neziskových organi-
zací a držitelů značky spolehlivosti - organizací, které prošly peč-
livým hodnocením.  Značku spolehlivosti spravujeme od roku 
2014. Značka potvrzuje, že činnost neziskové organizace odpo-
vídá deklarovanému poslání a organizace poctivě hospodaří se svě-
řenými prostředky.  Seznam prověřených neziskovek zveřejňujeme  
na www.znackaspolehlivosti.cz.

Hájíme zájmy členských organizací, jsme partnerem v jednáních  
se státní správou a samosprávou. Spolupracujeme s podnikatelským 
sektorem, akademickou sférou a médii. 

Jsme členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, ICFO (mezinárodní 
asociace sdružující instituce monitorující neziskové organizace)  
a Divácké rady ČT.

AVPO ČR se věnuje těmto činnostem:

•	 Šíří hodnoty, jimiž jsou spolehlivost, transparentnost a bezpečí pro 
dárce a podporovatele neziskových organizací.

•	 Spravuje značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

•	 Poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby svým členům.

•	 Hájí zájmy členských organizací, jež jsou v souladu s hodnotami  
a stanovami asociace.

•	 Vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných 
organizací.

K 31. 12. 2019 sdružovala AVPO ČR 89 neziskových (veřejně pro-
spěšných) organizací.

DATUM VZNIKU: 29. června 2010

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Neziskovky.cz, o.p.s. a Nadace Auxilia

ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2019: 

Valná hromada: Tvoří ji statutární zástupci jednotlivých členských organizací.

Jednání Valné hromady v roce 2019: 26. 4. 2019, Hotel Amarilis, Štěpánská 
613/18, Praha, počet přítomných 34.

Prezident / statutární zástupce: Marek Šedivý

Správní rada: Marek Šedivý, Hana Čepová, Kateřina Jurigová, Eva Knappová, 
Lenka Kohoutová, Klára Kutišová, Jana Sirotková

Termíny jednání správní rady v roce 2019: 26. 2., 27. 3. a 5. 9.

Dozorčí rada: Petra Mžourková, Alena Nováková

Termín jednání dozorčí rady v roce 2019: 26. 2.

ZAMĚSTNANCI SEKRETARIÁTU ASOCIACE K 31. 12. 2019:

Monika Jindrová – ředitelka

Aleš Mrázek – tajemník

Marek Šedivý – garant projektů, public relations

Jan Kvarda – koordinátor

Zuzana Zděnková – koordinátorka zahraničních projektů
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HISTORICKÉ MILNÍKY

2010
Vznik asociace 

Prosazení zákona umožňujícího změnu občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost.

Pilotní ověření metodiky značky spolehlivosti (návštěva partnerských 
organizací v Německu a Španělsku (podpořeno z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost).

Vstup do Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR).

Vstup do mezinárodní asociace institucí monitorující neziskové 
organizace International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).

2013

2010

2011
Zapojení do spolupráce s partnery ze zemí Visegrádské čtyřky.

Vstup do mezinárodní sítě ENNA (The European Network 
of National Civil Society Associations).

Návštěva ve švýcarské Nadaci ZEWO v Curychu - přenos 
švýcarského know-how v oblasti transparentnosti neziskových 
organizací a statusu veřejné prospěšnosti (financováno z Programu
švýcarsko-české spolupráce. 

2012
Vznik metodiky pro hodnocení spolehlivosti neziskových organizací 
(značku spolehlivosti).

Vypracování kompromisní verze zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti.

Navázání spolupráce s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace.

2014
Změna právní formy AVPO ČR ze zájmového sdružení právnických 
osob na spolek.

Udělení značky spolehlivosti prvním sedmi neziskovým organizacím.

201120112015
Ocenění Bulletinu AVPO ČR v soutěži Zlatý středník.

Přijetí značky spolehlivosti do Programu Česká kvalita.

2016
Začátek spolupráce s Deníkem Blesk na programu  BLESK SRDCE 
PRO VÁS.

Podpora prvního ročníku svátku dárcovství Giving Tuesday CZ
formou partnerství.

2017
Zahájení studia publicistiky na Vyšší odborné škole publicistiky pro
zástupce členských organizací AVPO ČR.

Zapojení do Programu podpory celostátních mezioborových sítí
Úřadu vlády ČR.

Přestěhování sekretariátu do Kongresového centra Praha.

2018
Založení servisní organizace AVPO Servisní, o.p.s.

2019
Vyhlášení 1. ročníku soutěže Zlatý banán pro držitele 
značky spolehlivosti.

Začátek strategické spolupráce s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Kampaň #MytyoNezisku.
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ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH

UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR (UZS)

UZS je jedním z největších zaměstnavatelských 
svazů v České republice. Sdružuje a zastupuje více  
než 14 900 organizací s více než 600 000 zaměstnanci.
Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má domi-

nantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, soci-
ální služby, školství a kultura s přesahem do pojišťovnictví, finančních 
služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy. Jednou ze sekcí UZS  
je i Sekce nestátních neziskových organizací.

UZS je oficiálním připomínkovým místem veškerých legislativních návrhů. 
Má zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu (tzv. tripartita) 
i ve většině tripartitních pracovních týmů. Spolupracuje se zaměstnavatel-
skými svazy a mezinárodními organizacemi na evropské úrovni. 

AVPO ČR má prostřednictvím UZS ČR zajištěn legislativní servis. Může 
připomínkovat nové legislativní normy a dostává též informace o chysta-
ných novelách i dalších připravovaných změnách. Díky členství v UZS ČR 
má AVPO ČR přístup na vybraná jednání se zástupci vlády, Poslanecké 
sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Prezident AVPO ČR 
Marek Šedivý je viceprezidentem UZS a vede Sekci pro nestátní nezis-
kové organizace. Je také členem Pracovního týmu pro nestátní nezis-
kové organizace Rady hospodářské a sociální dohody. 
AVPO ČR je členem UZS ČR od roku 2013.

www.uzs.cz

INTERNATIONAL COMMITTEE ON FUNDRAISING 
ORGANIZATIONS (ICFO)

ICFO je mezinárodní asociace, která sdružuje insti-
tuce monitorující neziskové organizace ve 20 zemích 
světa. Cílem ICFO je poskytnout veřejnosti záruku, 
že získávání peněz pro charitativní účely je v prověře-
ných organizacích prováděno vyhovujícím způsobem 
a  náklady na správu těchto organizací jsou adekvátní. 

V roce 2019 AVPO ČR hostila zasedání valné hromady ICFO v Praze. 
Setkání proběhlo v termínu 25. - 27. května 2019 a účastnilo se jej 
26 zástupců z 16 členských zemí ICFO. Program začal v pátek 25. 5. 
mezinárodní konferencí na téma Budování a ochrana důvěryhodnosti 
neziskových organizací. Konference se uskutečnila v Brožíkově sále 
Staroměstské radnice a zúčastnilo se jí na 100 zástupců neziskovek  
a dalších hostů z ČR i zahraničí. V sobotu 26. 5. proběhlo interní jed-
nání valné hromady. Program byl zakončen nedělní společnou návštěvou 
Národního památníku na Vítkově.
AVPO ČR je členem od roku 2013. 

www.icfo.org

DIVÁCKÁ RADA ČT

Divácká rada je poradním orgánem České televize  
v oblasti poznávání potřeb a zájmů občanů a jednot-
livých diváckých skupin a posilování zpětné vazby  
s veřejností. V současné době je členem šede-
sátka v ýznamných inst itucí ,  k teré zamě-

řením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve pro-
spěch obecně prospěšných cílů. Myšlenka vytvořit Diváckou 
radu byla součástí kandidátského projektu generálního ředitele 
Petra Dvořáka. AVPO ČR je zakládajícím členem Divácké rady.  
V Divácké radě zastupuje AVPO ČR ředitelka Monika Jindrová.

www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/

ÚČAST PRACOVNÍKŮ SEKRETARIÁTU V 
PORADNÍCH A PRACOVNÍCH ORGÁNECH 

RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (RVNNO) 

RVNNO je poradní orgán vlády, který se zabývá střešními záležitostmi 
ovlivňujícími neziskový sektor (legislativa, financování, dárcovství, dob-
rovolnictví, společenská odpovědnost firem, sociální podnikání apod.). 
Členem RVNNO a zároveň jejím místopředsedou je Aleš Mrázek, tajem-
ník AVPO ČR.

VÝBOR PRO LEGISLATIVU A FINANCOVÁNÍ RADY VLÁDY PRO 
NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje a iniciuje vznik  
a úpravy právních předpisů, které se týkají postavení a činnost nezisko-
vých organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní 
správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, 
které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru. Členem 
tohoto výboru je Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

MONITOROVACÍ VÝBOR A PLÁNOVACÍ KOMISE OPERAČNÍHO 
PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU (OP PPR)

Tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek je členem Monitorovacího výboru ope-
račního programu. Výbor schvaluje kritéria pro výběr projektů a obecně 
posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Je také čle-
nem plánovací komise pro prioritní osu 3: Podpora sociálního začleňo-
vání a boj proti chudobě, v níž je největší prostor pro projekty nezisko-
vých organizací servisního typu. 

PLATFORMA ZAINTERESOVANÝCH STRAN CSR

Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů 
dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů 
a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje. AVPO ČR v rámci plat-
formy zastupuje především zájmy servisních neziskových organizací, dále 
zde existuje potenciál pro navázání spolupráce s řadou podnikatelských 
subjektů, neziskových organizací i státních úřadů. AVPO ČR v platformě 
reprezentuje Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VELKÁ DATA O NNO

Pracovní skupina vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace. Zaměřuje se na problematiku statistických dat o neziskovém 
sektoru. V rámci pracovní skupiny prosazujeme transparentní zveřejňo-
vání dat o příjemcích dotací a projek¬tech realizovaných neziskovými 
organizacemi. Dále se zasazujeme, aby bylo zřejmé, jaký je podíl nezisko-
vých organizací na celkové zaměstnanosti v ČR nebo jakou měrou nezis-
kové organizace přispívají k tvorbě HDP. AVPO ČR v pracovní skupině 
zastupuje tajemník Aleš Mrázek.

www.uzs.cz
www.icfo.org
www.icfo.org
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
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SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AVPO ČR (k 31. 12. 2019) 
Celkový počet: 89
ADRA, o. p. s.
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
ALEN - sdružení žen postižených rakovinou (ALEN - sdružení žen)
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Asociace neúplných rodin, z.s.
AUDABIAC
Benediktus, z.s.
Borůvka Praha o.p.s.
BuduPomahat.cz
Bunkr, o.p.s.
Business & Professional Women CR z.s.
Celé Česko čte dětem o.p.s.
Centrum české historie, o.p.s.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.
Colliery SRDCEM z.s.
Česká asociace dětské jógy, o.p.s.
DEBRA ČR, z.ú.
Dejme dětem šanci o.p.s.
Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Diakonie ČCE - středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Dobrotety
DOMINO cz, o. p. s.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
EDA cz, z. ú.
EDLiT Human o.p.s.
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Farní charita Česká Lípa
Farní charita Nymburk
FOKUS Vysočina
Hašle z.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.
I MY, o.p.s.
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
IQ Roma servis, z.s.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Klubíčko Beroun, o.p.s.
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Letní dům, z.ú.
Liga vozíčkářů
LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.
MATURUS, o.p.s.
Momo Chrudim, o.p.s.
Na počátku, o. p. s.
Nadace J&T
Nadace mezinárodní potřeby
Nadace T-SOFT Eternity
Nadační fond Pink Bubble
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nadační fond Radia Proglas
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Občanská poradna Jihlava, z.s.
Občanské sdružení Smíšek
ORBI PONTES z.s.
Pacienti IBD z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pestrá, o.p.s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
POHODA, o.p.s.
Pomocné tlapky o.p.s.
Popálky o.p.s.
Poradna pro integraci, z.ú.
Právě teď! o.p.s.
Respondeo, z.s.
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Sdružení Neratov, o.s.
SOS dětské vesničky, z.s.
Spokojený domov o.p.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Společnost Dolmen, z.ú.
Společnost DUHA, z.ú.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách
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
Šťastný pes - Handicap, z.s.
Tamtamy o.p.s.
Toulcův dvůr z.s.
Unie porodních asistentek, z. s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
z.s. InternetPoradna.cz

2010                     2011                      2012                     2013                     2014                     2015                     2016                     2017                     2018                     2019 
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ČLENSTVÍ V AVPO ČR

Graf 1 Vývoj počtu členů AVPO ČR 2010 - 2019
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Noví členové v roce 2019

Colliery SRDCEM z.s.
Diakonie ČCE - středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Občanská poradna Jihlava
Popálky o.p.s.

Ukončené členství v roce 2019

Arpok, o.p.s 
Chcipomoci.info, o.p.s.
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Neposeda, z.s.
ŽÍT SPOLU o.p.s.
Živa natura, z.s.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je otevřena nezisko-
vým organizacím, které mají sídlo na území ČR. O přijetí nových členů  
rozhoduje správní rada.
Podrobné podmínky členství jsou uvedeny na www.avpo.cz/clenstvi/ 

VÝZNAM A VÝHODY ČLENSTVÍ

Členská organizace AVPO ČR:
•	 je součástí uznávané a profesionální asociace prosazující hodnoty trans-

parentnosti, spolehlivosti a bezpečí pro dárce, které jde o dobrou pověst 
neziskového sektoru v ČR;

•	 má možnost ovlivňovat zákony a strategické dokumenty, které se týkají 
neziskového sektoru;

•	 dostává podněty pro vlastní rozvoj a udržitelnost;
•	 získává zázemí pro sdílení zkušeností;
•	 využívá členské benefity – vzdělávání, konzultace, informační servis;
•	 má možnost se zapojit do společných programů s partnery asociace.

www.avpo.cz/clenstvi/
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SERVIS PRO ČLENY 
 
INFOSERVIS AVPO ČR
Vychází každé dva týdny. Přináší aktuální informace a pozvánky,  
upozornění na důležité termíny a přehled grantových výzev. Je určen 
výhradně členským organizacím AVPO ČR

Hodnocení Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)
Zadavatelem hodnocení je Agentura Spojených států amerických pro meziná-
rodní rozvoj (USAID), implementační agenturou je FHI 360. 
Každoročně koordinujeme celý proces hodnocení a vydáváme zprávu o stavu 
udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI), která je součástí celkové 
zprávy pro střední a východní Evropu a Eurasii. 
Českou Zprávu o stavu udržitelného rozvoje občasného sektoru v ČR zve-
řejňujeme na www.avpo.cz a souhrnná zpráva v angličtině  je k dispozici  
na www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
AVPO ČR pro své členy a držitele značky spolehlivosti uspořádala v průběhu 
roku 2019 následující akce:

Workshopy na aktuální témata
24. 4. 2019: Canva: Jak na prezentace bez PowerPointu
26. 9. 2019: Darování, veřejné sbírky, benefiční akce

Networkingové akce 
20. 3. 2019: Setkání s Leou Sruvocovou, redaktorkou ČT
4. 12. 2019: Členění a posuzování nákladů v praxi poskytovatelů sociálních služeb

Kulaté stoly
11. 4. 2019: Diskuzní stůl k veřejným sbírkám
6. 6. 2019: Soukromí klienta během intervence, bezpečí azylového domu  
s neveřejnou adresou
3. 10. 2019: Veřejné sbírky v české legislativě (pod záštitou poslance a místo-
předsedy Ústavně právního výboru JUDr. Jana Chvojky)  

Konference
24. 5. 2019: Mezinárodní konference Budování a ochrana důvěryhodnosti 
neziskových organizací (v rámci Valné hromady ICFO konané v Praze, otevřeno 
pro odbornou veřejnost)
24. 10. 2019: Neziskovky 2020 – trendy v neziskovém sektoru, ve spolupráci  
s Unií zaměstnavatelských svazů ČR (otevřeno pro odbornou veřejnost)

Seminář
8. 10. 2010, Práce ve správní radě a se správní radou

Setkání ředitelů nad aktuálními tématy
7. 2. 2019: Daně, účetnictví
14. 8. 2019: Rodinná politika
27. 11. 2019: Lidské zdroje, motivace, nábor zaměstnanců

KONZULTACE

Konzultace jsme poskytovali telefonické i osobní. Nejčastěji byl zájem o násle-
dující oblasti: 

•	 založení NNO; 

•	 zveřejňování dokumentů a informací ve veřejném rejstříku; 

•	 náležitosti výročních zpráv; 

•	 stav přípravy nové legislativy; 

•	 status veřejné prospěšnosti;   

•	 GDPR a ochrana osobních údajů

•	 elektronická evidence tržeb (EET); 

•	 DPH a daňová problematika; 

•	 problematika veřejných sbírek

•	 kritéria pro vstup do AVPO ČR 

•	  kritéria pro získání značky spolehlivosti;  

•	 zdroje pro financování NNO (dotace, fundraisingové příležitosti);  

•	 uplatnění dobrovolníků v NNO (doporučování organizací); 

•	 spolupráce studentů s NNO při psaní seminárních a absolvent-
ských prací

•	 rozdělení hlavních a vedlejších činností NNO;

•	 lobbing a prosazování zájmů NNO;

•	 soudní a správní poplatky NNO;

•	  sociální podnikání NNO;

•	  problematika statutárních, správních a kontrolních orgánů NNO

•	 možnosti spolupráce s médii;

•	 strategie a zaměření společenské odpovědnosti;

•	 základní posouzení transparentnosti NNO pro dárce;

•	  zaměření a nastavení grantových výzev nadací a nadačních fondů. 

•	

ČINNOST V ROCE 2019
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Věnujeme se tématům a problémům, které přichází z členských organi-
zací nebo od držitelů značky spolehlivosti. Vytváříme pracovní skupiny 
zabývající se změnami v legislativě, účastníme se připomínkování a vypo-
řádání připomínek, setkáváme se s politiky a úředníky.

Zákon o veřejných sbírkách 
•	 Úvodní setkání zástupců významných NNO realizujících sbírky, sběr 

připomínek k zákonu o veřejných sbírkách, společná definice cílů. 
Závěr – úsilí o koncepční změnu zákona o veřejných sbírkách.

•	  Spolupráce na kulatém stole Veřejné sbírky v praxi krajů pro krajské 
úředníky odpovídající za veřejné sbírky v Hrzánském paláci.

•	 Kulatý stůl Veřejné sbírky v české legislativě pod záštitou poslance  
a místopředsedy Ústavně právního výboru JUDr. Jana Chvojky.

Sociální služby
•	 Pracovní jednání zástupců členských neziskovek k novele zákona  

o sociálních službách.

Připomínkování

Zástupci členských organizací AVPO ČR připomínkovali následující materiály:

•	 návrh Zákona o sociálním podniku;

•	 návrh Zákona o hromadných žalobách;

•	  změna zákonů řešící problematiku dluhů nezletilých;

•	 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závis-
lostním chováním 2019 – 2027;

•	 Návrh Statutu Vládního výboru pro osoby se zdravotním 
postižením;

•	 Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky;

•	 Nový statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace;

•	 Operační program zaměstnanost plus (2021-2027);

•	 Analýza financování sociálních služeb;

•	 Návrh na povinné vedení transparentních účtů neziskovými orga-
nizacemi se zahraničními zdroji;

V roce 2019 se v deníku Blesku 
prezentovaly následující člen-
ské organizace:

•	 ALEN - sdružení žen posti-
žených rakovinou (ALEN - 
sdružení žen)

•	 Právě teď! o.p.s.

•	 Business Professional 
Women ČR z.s.

•	 Pferda z.ú.

•	  Amelie z.s.

•	 Parent project z.s.

•	 Denní centrum Barevný 
svět o.p.s.

•	 Momo Chrudim o.p.s.

•	 Diakonie ČCE – středisko 
humanitární a rozvojové 

LOBBING V ZÁJMU ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ 

BLESK SRDCE PRO VÁS
Blesk srdce pro vás je charitativní projekt deníku Blesk. 
Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spoleh-
livosti mají možnost získat mediální prostor k předsta-
vení své činnosti. 

•	
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Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce a veřejnost, že veřejně prospěšná 
organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

AVPO ČR je správcem značky spolehlivosti. Připravuje metodiky, zajišťuje hod-
notitele a koordinuje proces hodnocení. Shromažďuje též data a sleduje přínosy 
značky, stará se o její propagaci i servis pro její držitele.

Nejvyšším orgánem značky spolehlivosti je Rada pro hodnocení spolehlivosti. 
Rada schvaluje metodiky, jmenuje hodnotitele a rozhoduje o udělení nebo 
naopak odebrání značky.

V roce 2019 se rada sešla dvakrát. Poprvé 20. 2., kdy na základě zpráv od hod-
notitelů potvrdila třem stávajícím držitelům značku spolehlivosti na další tři roky. 
Prodiskutovala možnosti hodnocení sociálních podniků a příspěvkových orga-
nizací a pověřila AVPO ČR přípravou metodik. Projednala také stížnost poda-
nou na držitele značky spolehlivosti, organizaci Helppes – Centrum výcviku psů 
pro postižené, o.p.s. Druhé zasedání proběhlo 22. 8. Rada během něj rozhodla  
o odejmutí značky spolehlivosti organizaci Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené, o.p.s. a schválila nové standardy pro zpracování výročních zpráv drži-
telů značky.

Mimo zasedání rady se její jednotliví členové zapojovali do přípravy metodik  
a komunikace týkající se značky. Koncem roku došlo v radě k personální obměně. 
Dva členové radu opustili. Zbývající členové poté rozhodli o doplnění rady  
o tři nová jména. V současné chvíli má tak Rada pro hodnocení spolehlivosti  
11 členů, kteří zastupují neziskový, firemní a akademický sektor, ale také média  
a veřejnou správu.

CELKOVÁ STATISTIKA

Počet držitelů značky k 31. 12. 2019: 22
Odebrané: 1
Neobnovené: 8
Celkový počet organizací, které mají nebo měly Značku spolehlivosti: 31

SETKÁNÍ HODNOTITELŮ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI
Pravidelné setkání hodnotitelů slouží především ke zvyšování jejich kvalifikace 
a stanovení jednotné úrovně posuzování kritérií daných Metodikou pro hod-
nocení spolehlivosti. Setkání proběhlo 25. 10. 2019,  jeho téma znělo Metody 
rozdělování nákladů NNO. Hostem setkání byla Miroslava Nebuželská, daňová 
a účetní expertka, specialistka na neziskové organizace. 

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI FUNGUJE!
Držitelé Značky spolehlivosti získávají průměrně o 20 % více prostředků  
od soukromých dárců.
Vyjádřeno v Kč to bylo v roce 2017 celkem:
175 873 828 Kč
V roce 2018 celkem:
225 100 000 Kč

Držitelé značky pracují efektivně
76 % všech nákladů vynaloží držitelé Značky spolehlivosti na naplňování 
poslání.
24 % prostředků spotřebují na vlastní správu, propagaci a fundraising.

Odejmutí značky spolehlivosti
V září byla na základě rozhodnutí Rady pro hodnocení spolehlivosti odejmuta 
Značka spolehlivosti organizaci Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené 
o.p.s.
Organizace přestala splňovat kritéria pro držitele značky v oblasti 
transparentnosti.

Držitelé značky spolehlivosti k 31. 12. 2019 
ALEN - sdružení žen postižených  
rakovinou (ALEN - sdružení žen)
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Amelie, z.s.
DEBRA ČR, z.ú. 
Dejme dětem šanci, o.p.s.
Děti patří domů, z.s.
EDA cz, z.ú.
Elim Vsetín, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa
Charita Olomouc
I MY, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Lata - programy pro mládež a rodinu, 
z.ú.
Na počátku, o.p.s.
Nadační fond / Nadace J&T
Nadační fond Pink Bubble
OZP Akademie z.ú.
Pestrá, o.p.s.
PFERDA, z.ú.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s.
Tamtamy, o.p.s.
Tři, o.p.s.
 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI

1. Dává dárcům záruku, že jejich peníze nebudou zneužity. Darované 
peníze jsou hospodárně použity na deklarovaný účel (poslání).

2. Dárci mají jistotu, že držitelé značky spolehlivosti jsou pravidelně kontro-
lováni. Základní hodnocení probíhá každoročně, hloubkové každý třetí rok.

3. Dárci se nemusí obávat, že držitelé značky mají nepřiměřené náklady  
na provoz a fundraising nebo vyplácí nepřiměřené odměny pracovníkům.

4. Neziskové organizace hodnocení spolehlivosti oceňují jako procesní ana-
lýzu (audit), který pomáhá k jejich dalšímu rozvoji.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI 
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Zlatý banán je ocenění pro příběh roku o tom, jak 
neziskové organizace se značkou spolehlivosti mění 
život k lepšímu. Příběhy, které mohou držitelé značky 
spolehlivosti do soutěže přihlásit, se musí přímo vázat 
na poslání organizace a měly by ukázat, kde konkrétně 
získané peníze od dárců pomáhají. Každý držitel značky 
spolehlivosti může přihlásit jeden příběh. Vítěze vybírá 
odborná porota. 
1. ročník soutěže Zlatý banán byl vyhlášen 25. května 
v průběhu mezinárodní konference tematicky zamě-
řené na důvěryhodnost neziskových organizací. 
Odborná porota hodnotila došlé příspěvky v průběhu 
listopadu a prosince. Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskutečnilo v lednu 2020. Vítěz získal Křišťálovou tro-
fej Zlatý banán, šek od společnosti Sirowa Czech s.r.o. 
a věcné dary.

Partnery 1. ročníku soutěže byly společnosti: Sirowa Czech s.r.o., Mc Donald ś, 
Monitora Media, s.r.o., Fotonaut, Alza.cz, ColorWood  Glass Atelier Morava, s.r.o

VÝSLEDKY 

1. místo: příběh „Lukáš“, organizace Děti patří domů, z.s.
2. místo: příběh „EDA zachránil lidský život“, organizace EDA CZ, z.ú.
3. místo: příběh „Mám v životě štěstí“, organizace Tamtamy, o.p.s.

V září 2019 jsme začali vydávat #MytyoNezisku. Cílem projektu je 
vysvětlovat nepravdy a pomoci neziskovkám s obhajobou jejich práce.
Příspěvky publikujeme na webových stránkách www.avpo.cz a sdílíme 
je na sociálních sítích.
Od září do prosince 2019 jsme publikovali celkem 6 příspěvků (každé dva 
týdny jeden). Průměrný dosah na našem facebookovém profilu byl 5 850 
uživatelů. K propagaci používáma hashtag #MytyoNezisku.

Publikované příspěvky
#MytyoNezisku č.1: Neziskovka nesmí mít zisk - Co my na to?
#MytyoNezisku č.2: Chceš zbohatnout? Založ si neziskovku! 
#MytyoNezisku č.3: Transparentní účet nahradí veřejnou sbírku. 
#MytyoNezisku č.4: Nikdo nekontroluje, co neziskovky dělají  
a za co utrácí peníze! 
#MytyoNezisku č.5: V nezisku pracují všichni zadarmo. 
#MytyoNezisku č.6: Práce v neziskovce je velká pohoda, žádný stres. 

Kampaň zvýšila zájem o naše sociální sítě. Od září do prosince 2019  
se zvýšil počet fanoušků našeho profilu o 131 na celkových 1052. Počet 
sledujících narostl o 150 osob na celkových 1113. 

SOUTĚŽ ZLATÝ BANÁN

#MYTYONEZISKU

https://www.avpo.cz/mytyonezisku/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

13

PODPORA KAPACIT AVPO ČR – BUDOVÁNÍ DOBRÉHO JMÉNA 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ 
Finanční podpora: Projekt byl realizován díky podpoře z programu Podpora kapacit 
celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2019, 
jehož vyhlašovatelem je Úřad vlády České republiky.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt plynule navázal na činnost AVPO ČR v roce 2018. Pokračovali jsme v aktiv-
ním připomínkování legislativy, lobbingu ve prospěch servisních organizací a propa-
gaci značky spolehlivosti. Zaměřili jsme se též na zahraniční spolupráci. Pokračovali 
jsme v hodnocení občanské společnosti: Index udržitelného rozvoje občanského 
sektoru (CSOSI). V květnu proběhla mezinárodní konference ve spolupráci  
s International Committee on Fundraising Organizations (ICFO) a valná hromada 
ICFO, které se účastnili zástupci partnerských organizací z 16 zemí.

ZMĚNA PARADIGMATU VE FINANCOVÁNÍ PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ 
V ČR
Finanční podpora: Sanofi – aventis
Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Cílem projektu bylo motivovat pacientské organizace k odpovědnému přístupu k 
vlastnímu financování. Prostřednictvím příkladů dobré praxe a mentoringu získaly 
tipy, jak využívat svůj fundraisingový potenciál a snížit tak svoji závislost na zdrojích  
z farmaceutického průmyslu.

PROHLOUBENÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ 
PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTECH FUNDRAISINGU A 
OBHAJOBY ZÁJMŮ PACIENTŮ
Finanční podpora: Sanofi – aventis
Doba trvání projektu:  1. 6. 2019 – 31. 5. 2020
Cílem projektu bylo prohloubit kompetence vedoucích pracovníků pacientských 
organizací v oblastech fundraisingu a obhajoby zájmů pacientů. Projekt navazuje  
na projekt z roku 2018 „Změna paradigmatu ve financování pacientských organizací 
v ČR“ a je zaměřen na mentoring vedoucích pracovníků pacientských organizací  
s cílem pomoci jim s rozvojem fundraisingu ze soukromých zdrojů (mimo farmaceu-
tický průmysl) a s podporou dovedností potřebných pro prosazování zájmů jejich 
členů.

IMPROVING OF NONPROFIT ORGANIZATIONS TRUSTWORTHINESS 
THROUGH CHARITY MONITORING
Finanční podpora: Visegrad Fund
Doba trvání projektu: květen – září 2019
Cílem projektu bylo navázat spolupráci zástupců neziskových organizací ze zemí V4 
s členy ICFO. Podpora se týkala mezinárodní konference a valné hromady ICFO.
Mezinárodní konference proběhla v květnu v budově Staroměstské radnice pod 
záštitou hl.města Prahy. Účastníci byli z 20 zemí světa (ČR, zástupci V4 a členové 
ICFO). 

NEZISKOVKY: CO DĚLÁME S PENĚZI
Finanční podpora: Nadace ČEZ
Doba trvání projektu: září 2019 – červen 2020
Veřejnost má málo informací o činnosti neziskovek. Kolují nejrůznější mýty  
a nepravdy. Projekt přispívá ke zlepšení mediálního obrazu neziskových organizací  
a ukazuje dárcům a podporovatelům, jak neziskové organizace hospodaří  
s jejich dary. Na projektu spolupracujeme s Michaelem Kratochvílem a Martinem 
Gromanem. Vznikají černobílá videa v jednotné grafice a krátké články. Novináři 
získají aktuální informace a data z neziskového sektoru.

Zástupci sekretariátu prezentovali AVPO ČR na následujících akcích:
29. 3. 2019, EQUAL PAY DAY 2019 (prezentace)
30. 3. 2019, Konference INSPO 2019, KCP (stánek)
10. 4. 2019, NGO Market (informační materiály)
10. 4. 2019, Laboratoř Nadace Vodafone (mentoři)
15. 4. 2019, Divácká rada ČT
17. 4. 2019, Business snídaně Dobré ráno pro obchod
17. 4. 2019, Fórum dárců - Fake News
25. 4. 2019, Zlatý středník, PR Klub (účast v porotě)
25. 4. 2019, 10. setkání profesionálů (stánek, prezentace)
2. 5. 2019, Novinářské fórum, Kasárna Karlín
31. 5. 2019, NROS, seminář v České Skalici
6. 6. 2019, PR Klub, Krizová komunikace
18. - 19. 6. 2019, Setkání Posilujeme Česko
7. 8. 2019, Business snídaně Empiria (prezentace)
8. 8. 2019, Rekonstrukce státu (prezentace)
4. - 5. 9. 2019, Dny seniorů (stánek)
1. 11. 2019, Kulatý stůl Vodafone (řečníci)
6. 11. 2019, Konference A CSR, Spojka Karlín
28. 11. 2019, Konference CSR. Mafra
12. 12. 2019, Jak úspěšně řídit asociaci (řečníci)
 

PROJEKTY V ROCE 2019 AVPO ČR V TERÉNU
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Čerpáno
Celkem náklady: 3 024 205,92 Kč
Výnosy: 2 701 238,14 Kč
Přesun na rok 2020: - 652 537,45 Kč 
Hospodářský výsledek 2019: -322 967,78 Kč 
(méně příjmu ze značky spolehlivosti, méně příjmů z poradenství a 
vzdělávání, nenarůstá členská základna)
Ztráta uhrazena výnosu minulých let.
Navržená opatření:
•	 Tým zúžen na 2,3 úvazku.
•	  Zajištěné osobní náklady na rok 2020.
•	 Návrh na změnu financování AVPO ČR, změnit výběr člen-

ských příspěvků.

Náklady na správu a provoz

Celkem

695 907,00 

1 625 687,00 

 

702 612,00   

3 024 206,00

    

23,00%

53,75%

23,25%

100,00%

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ

Členské příspěvky
Příjmy z prodeje vlastních produktů
Veřejné zdroje (ministerstva a úřady)
Zahraniční partneři (účast v zahraničních projektech)
Nadace a nadační fondy (domácí a zahraniční)
Firemní dárci 
Individuální dárci
Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky apod.)

7,80%

15,09%27,79% 0,15%

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019

plánováno 

CELKEM 

Osobní náklady

Provoz celkem

nákup slu eb celkem 

23,00% 23,25%

53,75%

26,70%

16,50%

5,96%

0,01%
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2019
Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
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 I . 

 I I. 

 I II. Aktivace celkem

 I V. O statní výnosy celkem

 V .  

 V I. 

 V II. Provozní dotace celkem

VÝNOSY CELKEM

2016 2017

-90

0

-90

159

0

159

0

0

0

-323

0

-323

633

0

15

0

883

632

2163

0

488

0

108

0

3122

2454

6282

0

2018

740

0

396

0

1440

1952

4528

0

2019

505

0

620

0

680

896

2701

0

Tabulka: Struktura výnosů v letech 2016 - 2019

V této výroční zprávě uvádíme 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. Dostupné na www.justice.cz.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

17

VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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Poděkování
Společnosti sanofi-aventis, s.r.o. za podporu projektů zaměřených na rozvoj pacientských organizací. 

Organizaci BuduPomahat.cz za pomoc s propagací aktivit asociace a jejích členů.

Vyšší odborné škole publicistiky za umožnění studia zástupcům členských organizací AVPO ČR.

Děkujeme také všem dalším partnerům, členům, držitelům značky spolehlivosti, dobrovolníkům a příznivcům AVPO ČR 

za jejich podporu a spolupráci.

Kontakt

ASOCIACE 
VEŘEJNĚ  
PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ ČR

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Číslo účtu: 238350465/0300

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
(budova Kongresového centra Praha, vchod č. 9) 

 


