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Pozvánka 

DNY ROZVOJE 2022 - Transparentnost 
vůči veřejnosti a dárcům 

Neziskovka často naplňuje své jedinečné a potřebné poslání, vyvíjí smysluplnou činnost a její 
zaměstnanci a dobrovolníci jsou odborníky na danou oblast. Pro okolí, pro dárce a 
podporovatele je ale důležitá zdravá míra profesionality. Dny rozvoje se zaměřují na oblasti, 
jako je strategie, její plánování, transparentnost, právní a daňové aspekty. Jde o oblasti, které 
jsou základem pro budování profesionality v organizaci. 
Dny rozvoje podporuje Nadační fond Škoda Auto. 
 

Kdy: 13. 9. 2022, 9:00 – 14:00 hod 
Kde: Potkáme se na platformě ZOOM, přihlašovací link obdržíte po registraci 
Lektoři: Aleš Mrázek, Petr Vít  
Registrace: NUTNÁ – ZDE 
Cena: Zdarma pro neziskové organizace z regionů Mladá Boleslav, Vrchlabí a Rychnovsko.  

 

DEN 1 

Transparentnost vůči veřejnosti a dárcům 

Moderovaná diskuse s účastníky a hosty. 

Program: 

9:00 - 10:00 Jak být transparentní – zákonné požadavky na organizace x komunikace s dárci, 

Aleš Mrázek 

10:00 - 11:30 Právní a daňové aspekty fundraisingu (včetně účetní závěrky a přílohy), Petr Vít 

11:30 – 12:00 přestávka 

12:00 – 13:30 Výroční zprávy, Aleš Mrázek  

13:30 – 14:00 GDPR, Petr Vít 

Sdílení dobré praxe (v průběhu celého dne) 

14:00 Závěr 

 

DEN 2 (připravujeme) 

Zkušenosti s tvorbou a naplňováním strategie, zapojení správní rady – příklady dobré 
praxe  

https://forms.gle/65mcfoEpvNtrpkFk7


 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s., Švédská 22, 150 00 Praha 5, IČ: 72074086 
avpo@avpo.cz, www.avpo.cz, www.znacka-spolehlivosti.cz 

 

Medailonky lektorů: 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. 

V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2008. Od 
jejího založení v roce 2010 pracuje pro Asociaci 
veřejně prospěšných organizací ČR jako její 
tajemník, analytik a vedoucí hodnotitelů značky 
spolehlivosti. Věnuje se zejména prosazování zájmů 
(lobbingu) a tématům spojeným s transparentností 
a etikou práce neziskových organizací. 

Podílí se na tvorbě standardů a metodik značky 
spolehlivosti a je členem hodnotitelského panelu, 
který pro americkou agenturu USAID každoročně 
připravuje Zprávu o stavu rozvoje občanského 
sektoru v ČR. Je členem Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace a účastní se i jednání řady 

dalších poradních a pracovních orgánů. Píše blog věnovaný obhajobě neziskového sektoru a 
spolupracuje s několika vysokými školami, kde studentům přibližuje práci neziskových 
organizací. 

 

Mgr. Petr Vít 

Petr Vít je absolventem právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze.  Je specialistou na právo 
neziskových organizací, problematiku účetnictví a 
daní. Pracuje jako finanční a právní poradce 
v soukromé sféře. 
Spolupracuje jako právník, lektor a konzultant 
s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR a 
Nadací Neziskovky.cz. Aktivně se zapojuje do tvorby 
nové legislativy v oblasti neziskových organizací. 
 


