Výroční zpráva
za rok 2021

AVPO Servisní, o.p.s.

Vážení příznivci neziskového sektoru,
zakladatelem AVPO Servisní, o.p.s. je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR).
Sjednotili jsme naši komunikaci a vystupujeme společně jako AVPO. Asociace stále poskytuje své
služby pouze členských organizacím. AVPO Servisní, o.p.s. nabízí vzdělávání a konzultace mimo
členskou základnu AVPO ČR.
Pokud v naší nabídce nenajdete téma, které vás zajímá, napište nám. Můžeme pro vás připravit
programy na klíč.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.
Monika Jindrová, ředitelka
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I. Základní údaje
Název: AVPO Servisní, o.p.s.
Sídlo: 5. května 1640/65, 140 00, Praha 4
IČ: 29306868
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka O 1588
Zakladatelé:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., IČ: 720 74 086
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

II. Orgány společnosti a jejich změny
Složení orgánů společnosti k poslednímu dni účetního období bylo následující:
Správní rada:
Jan Horký
Monika Kavanová
Michael Kratochvíl
Dozorčí rada:
Petra Mžourková
Alena Nováková
Hana Čepová
Ředitel (statutární orgán):
Monika Jindrová
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III. Zpráva o činnosti

AVPO Servisní, o.p.s. je servisní organizací Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s.
(AVPO ČR). Účelem servisní organizace je nabízení služeb a šíření společných hodnot i mimo
členskou základnu AVPO ČR.
Vzdělávací program otevřených kurzů připravujeme ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské
společnosti. Akce probíhají prezenční formou a on-line. Preferujeme platformu ZOOM.
Cílovou skupinou otevřených kurzů jsou:
 Zaměstnanci, dobrovolníci veřejně prospěšných organizací a studenti
Cílovou skupinou akcí na zakázku a procesních analýz jsou:
 Neziskové organizace se sídlem v ČR
Poradenství/konzultace
V roce 2021 bylo poskytnuto celkem 58,5 hod právního poradenství – o 33 % více než v roce 2020.
Dále probíhala facilitace intermích jednání, procesní audity, konzultace na téma založení neziskové
organizace, daně, vyúčtování a projektové řízení.
Vzdělávací akce na klíč
Uspořádali jsme vzdělávací akce na klíč pro Zlínský kraj a poskytli technické zabezpečení akcí několika
organizacím.
Konference Moderní technologie v nezisku 2.0
On-line konference proběhla 20. května 2021 ve spolupráci s NROS.
Vysílání: stream www.ceskenoviny.cz, FB @avpocr
Partneři konference: AVPO Servisní, AVPO ČR, NROS, Česká spořitelna, Virtual Lab, ČTK Akademie,
ČTK Protext, CRM pro neziskovky, Toxin s.r.o., New Business Balance
Konference „Internet je báječné místo k…“
On-line konference proběhla 14. října 2021
Program zaměřený na kybernetickou bezpečnost a dezinformace.
Konference ve spolupráci s NROS, partner konference ČTK Akademie.
Vysílání: stream www.ceskenoviny.cz, FB @avpocr
Partner konference: Magenta Eperience Center

IV. Lidské zdroje
Společnost neměla v roce 2021 zaměstnance.
Celková výše osobních nákladů činila v tisících Kč: …………..
Výše osobních nákladů se skládá z odměn z dohod o provedení práce, proto je přepočtený stav
zaměstnanců nula.
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V. Ekonomika a finance
Náklady na mzdu ředitele a na odměnu členů správní a dozorčí rady: 0
Náklady celkem 281 714,07 Kč:
Osobní náklad celkem: 96 800 Kč
 DPP – poradenství, koordinace aktivit
 Zaměstnanci (pracovní smlouva): 0
Služby celkem: 148 983,07 Kč
 Repre 223 Kč
 Telefonní služby 3287,83 Kč
 Ostatní služby 145 472,24 Kč
(zpracování videí z konference, moderování akcí, ČTK stream, poradenství, facilitace, audity,
umístění sídla organizace)
Spotřebované nákupy celkem: 23 831 Kč
(antigen testy, kanc.potřeby, spotřeba – respirátory, desinfekce)
Jiné ostatní náklady: 12 100 Kč (odpis drobného nehmotného majetku)
Výnosy celkem 269 580 Kč:
Tržby hlavní činnost: 194 630 Kč
Tržby vedlejší činnost: 66 000 Kč
Dary: 8 950 Kč
Výsledek hospodaření roku 2021 z hospodářské činnosti je 61,27 Kč.
Výsledek hlavní činnosti byl za rok 2021 vykázán jako ztráta ve výši 95,34 Kč.
Odpis drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 12 100 Kč.
Celkový hospodářský výsledek– 12 134,07 Kč.
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Poděkování dárcům a partnerům
Děkujeme všem našim partnerů, dobrovolníkům, příznivcům za podporu a spolupráci.

V Praze dne: 4. 4. 2022
Monika Jindrová, ředitelka
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