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Vážení příznivci neziskového sektoru, 
 
AVPO Servisní má za sebou první rok své činnosti. Pomáháme posilovat důvěryhodnost, efektivnost a 
transparentnost neziskového sektoru. Nabízíme vzdělávací a konzultační program, který se zaměřuje 
na kvalitní správu a řízení neziskových organizací, hodnocení dopadu, profesionální fundraising a 
mediálních výstupů. 
 
Zakladatelem AVPO Servisní je AVPO ČR, tedy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Asociace 
poskytuje své služby pouze členských organizacím. AVPO Servisní nabízí vzdělávání a konzultace bez 
ohledu na to, zda je daná nezisková organizace členem asociace. Členové mají na akce AVPO Servisní 
slevu. 
 
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 - statutár:  
MONIKA JINDROVÁ 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=72074086
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III. Zpráva o činnosti 

AVPO Servisní, o.p.s. se stala servisní organizací Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s.  
(AVPO ČR). Cílem těchto změn je mít možnost nabízet své služby a šířit společné hodnoty mezi 
nečlenské organizace AVPO ČR. 
 
Rok 2019 byl věnován rozvoji spolupráce s partnery, lektory/konzultanty a rozvoji vzdělávacích 
aktivit. 
 
Projekty: 
Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání (Herbert Spencer) 
Finanční podpora: Nadace J&T 
Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020 
Záměr projektu: AVPO Servisní, o.p.s. plánuje přinést vzdělávací a konzultační služby zaměřené na 
oblasti, které jsou podle našich dlouhodobých zkušeností v neziskových organizacích stále 
podceňovány a podfinancovány: 

 Správa a řízení neziskových organizací, tzv. good governance, vedení a řízení neziskových 

organizací s aktivním zapojením správních rad. 

 Strategické řízení, tvorba kvalitních plánů a rozpočtů. 

 Získávání zpětné vazby, její vyhodnocování, práce s ní, hodnocení dopadu/přínosu činnosti 

organizace, účinná prezentace výsledků, výstupu a přínosu. 

 Profesionální fundraising, podpora profese fundraisera, budování dobrého jména a pověsti 

neziskové organizace, posilování spolehlivosti. 

Aktivity v projektu: 

 Vzdělávací činnost (pořádání vzdělávacích kurzů) 

 Konzultační činnost (individuální provázení pracovníků organizace jednotlivými odbornými 
oblastmi) 

Rozšířili jsme lektorský tým, připravili nabídku vzdělávacích akcí, propagovali jsme aktivity na 
sociálních sítích, na akcích třetích stran, vydáváme samostatný newsletter. 
Navázali jsme spolupráci s dalšími vzdělávacími subjekty, jako Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR, Akademie ČTK, Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Pružně reagujeme na potřeby neziskových organizací, sledujeme a vyhodnocujeme zpětnou vazbu na 
naši činnost. Oslovujeme organizace mimo členskou základnu asociace. 
Organizace se vrací, využívají otevřené akce i poradenství.  54 % účastníků akcí je z členských 
organizací AVPO ČR. 
 
Uspořádali jsme 4 interní vzdělávací akce v organizacích na téma: Canva, Wordpress (základy), 
Instagram a Efektivní způsoby rozdělování a vyhodnocování podpory. 
Otevřené akce:  

- Asertivita aneb jak být jednoduše úspěšný a spokojený 

- Cesta ke zvládání stresu = mindfulness 

- Dopady PR aktivit 

- Jak být vidět v médiích 

- Jak na psaní projektů 

- Jak napsat úspěšnou projektovou žádost 

- Komunikační kampaně bez milionových rozpočtů 
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- Mediální trénink 

- Motivace fundraisera a vyrovnávání se s odmítnutím 

- Naučte se vyčíslovat efektivitu vaší neziskovky 

- Nefinanční dary, DPH v nezisku, benefiční prodeje a DPH 

- Nejčastější chyby v projektových žádostech 

- Práce se světlem ve fotoateliéru - fotokurz 

- Práce ve správní radě a se správní radou 

- Právní otázky fundraisingu 

- Špatná praxe v neziskových organizacích 

- Udělejte z vaší výroční zprávy skvělý propagační materiál! 

- Vizitka písemné komunikace 

- Vytýkací pohovory 

Nejčastější téma konzultací: 
- Age management 

- Daně, účetnictví 

- Mediální konzultace 

- Ochrana značky 

- Právní poradenství 

- Projektové řízení 

Na základě strategie AVPO ČR byl sjednocen web, informace o AVPO Servisní včetně akcí jsou 
součástí celku AVPO.  
 
 

IV. Lidské zdroje 

Společnost neměla v roce 2019 zaměstnance. 
 

V. Ekonomika a finance 

Náklady na mzdu ředitele a na odměnu členů správní a dozorčí rady: 0 
 
Výsledkem hospodaření roku 2019 byl zisk z vedlejší činnosti ve výši 15 471,--Kč. 
Hlavní činnost vykázala zisk ve výši 109 128,--Kč, a to díky podpoře Nadace J&T pro rozjezd 
vzdělávacích aktivit. V následujících letech dar nebude dále poskytován a zisk zroku 2019 bude využit 
k dalším vzdělávacím aktivitám. Společnost nepředpokládá dosažení zisku v dalších letech. 
 



Stránka 6 z 6 

 

Poděkování dárcům 

Děkujeme všem našim partnerů, dobrovolníkům, příznivcům za podporu a spolupráci.  

 
 
 
V Praze dne: 17. 6. 2020 
Monika Jindrová, ředitelka 


