
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výroční zpráva  
za rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 

AVPO Servisní, o.p.s. 
 

 
 
 
 
 
 



Stránka 2 z 5 

 
 
Vážení příznivci neziskového sektoru, 
 
AVPO Servisní vznikla, aby mohla posilovat důvěryhodnost, efektivnost a transparentnost 
neziskového sektoru. Chce toho dosáhnout pomocí vzdělávacího a konzultačního programu, který se 
zaměřuje na účinnost, kvalitní správu a řízení neziskových organizací, hodnocení dopadu a 
profesionální fundraising. 
 
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, nebo ne. 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.  
(v průběhu účeního období došlo ke změně názvu společnosti) 

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 
(v průběhu účeního období došlo ke změně zakladatele) 

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 
MICHAL PRAGER 
 

Ředitel – statutár:  
MONIKA JINDROVÁ 
 
Změny:  
 
V průběhu účetního období došlo k výměně a doplnění správní i dozorčí rady, změně obou 
zakladatelů a výměně ředitele. 

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

V letošním roce došlo k několika zásadním změnám, a to: 

 změně jména organizace na AVPO Servisní, o.p.s. 

 změně zakladatele 

 změně ředitele 

 změně správní a dozorčí rady 

 

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 2018 byl věnován změnám, strategiím, stanovení cílů.  
V prosinci proběhl první kurz na téma fundraisingu.  
Registrovali jsem ochrannou známku PAN. 
 

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 
 
Společnost přijala dary ve výši 509 200 Kč, z toho 10 000 Kč od Moniky Kavanové a 499 200 od 
Nadace J&T. Tyto dary byly převedeny do roku 2019. 

Výsledek hospodaření 

Výsledkem hospodaření byl zisk z vedlejší činnosti ve výši 45 073 Kč. 
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Poděkování dárcům 

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

 
 
 
 
 
V Praze dne: 17. 6. 2018 
Monika Jindrová, ředitelka 


