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Naším posláním je přispívat k vytváření transparentního,
spolehlivého a moderního neziskového sektoru.
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Slovo prezidenta
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v rukou výroční zprávu Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR za rok 2021. Ve chvíli,
kdy píši tento text, si již těžko pamatujeme, co
přinesl druhý „covidový“ rok. Prožíváme intenzivní
dobu, pandemii covid-19 záhy po skončení roku
2021 zastínila válka na Ukrajině, energetická krize
a vysoká inflace. Na podzim 2021 proběhly v Česku
parlamentní volby a vyměnila se vládní garnitura.
Na dalších stránkách této výroční zprávy se dočtete,
co vše se podařilo AVPO ČR v roce 2021 zvládnout.
Hlavním úkolem sekretariátu asociace je zajišťovat
servis pro naše členské organizace. Dovolím si
tvrdit, že se zabýváme každým podnětem, který
v průběhu roku obdržíme. A bylo tomu tak i v roce
2021. Společně s členskými organizacemi pak
spolupracujeme na aktivitách, které směřují mimo
asociaci.
V roce 2021 jsme také intenzivněji pokračovali
v upevňování stability asociace. Společně se správní
radou jsme na podnět valné hromady připravili nový
systém členských příspěvků. Měl by navýšit část
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našeho finančního portfolia, která pochází z členských
příspěvků, nicméně stále zůstane zachován solidární
princip a možnost členství pro nově vznikající nebo
velmi malé veřejně prospěšné organizace. Plnění
tohoto cíle ale posoudíme až v roce 2022, na který
hledíme se smíšenými pocity pramenícími z obav
o budoucnost, ale i naděje, že období před námi se dá
společně lépe zvládnout.
Děkuji všem zástupcům členských organizací,
zástupcům institucí, které nás všemožně podporují,
ale i svým kolegyním a kolegům ze sekretariátu,
že můžeme společně přispívat k rozvoji spolehlivé
veřejně prospěšné sféry naší společnosti.

Marek Šedivý
prezident AVPO ČR
V Praze, 10. 5. 2022

O AVPO ČR

Naším posláním je přispívat k vytváření transparentního,
spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Jsme neoborovou asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružujeme více než
100 neziskových organizací. Převážně se jedná o poskytovatele veřejně prospěšných
služeb. Podporujeme rozvoj a stabilitu našich členů a hájíme jejich zájmy.
Spolupracujeme s podnikatelským sektorem, akademickou sférou i médii.
Od roku 2014 spravujeme značku Prověřená veřejně prospěšná organizace
(značka spolehlivosti). Značka je zárukou pro všechny partnery, že nezisková
organizace řádně naplňuje své poslání a poctivě hospodaří se svěřenými prostředky.
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Základní údaje o AVPO ČR
DATUM VZNIKU: 29. června 2010

ZAMĚSTNANCI SEKRETARIÁTU ASOCIACE K 31. 12. 2021:

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

Monika Jindrová – ředitelka

ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2021:

Eva Košťálová – projektová koordinátorka

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace, tvoří ji
statutární zástupci jednotlivých členských organizací.

Hana Čepová – projektová koordinátorka

Prezident je statutárním zástupcem asociace a odpovídá za její
správu a plnění zákonných povinností. Předsedá správní radě
asociace.
Od založení AVPO ČR je jejím prezidentem Marek Šedivý.
Správní rada odpovídá za strategické řízení asociace, schvaluje
rozpočet a dohlíží na hospodaření. Rozhoduje též o přijímání
nových členů.
Složení správní rady: Alice Brychtová, Hana Čepová, Zoran
Dukić, Kateřina Jurigová, Lenka Kohoutová, Klára Kutišová,
Jana Sirotková, Marek Šedivý.
Revizor je kontrolním orgánem asociace, kontroluje její
činnost a hospodaření. Revizorkou je Petra Mžourková.
Rada pro hodnocení spolehlivosti je nezávislý orgán, jehož
úkolem je správa hodnocení spolehlivosti a udělování značky
Prověřená veřejně prospěšná organizace.
Členy rady jsou: Miroslava Nebuželská (předsedkyně), Petr
Boukal, Daniela Brůhová, Hana Frištenská, Martin Groman,
Oldřich Haičman, Vladimír Hyánek, Karolína Kříženecká,
Gabriela Lachoutová, Václav Sochor, Marek Svatoš.
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Aleš Mrázek – tajemník, vedoucí hodnotitelů značky
spolehlivosti

Barbara Magendans – projektová koordinátorka
Pracovní úvazky celkem: 2,8
Kontakty na jednotlivé pracovníky sekretariátu najdete
na stránce: https://www.avpo.cz/o-nas/nas-tym/.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

Historické milníky
2010

2014

2020

• Vznik Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

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

• Podpora členských organizací během pandemie
covid-19.

• Udělení značky spolehlivosti prvním sedmi neziskovým
organizacím.

• Spolupráce se společností Škoda Auto a.s., v rámci
které celkem 100 neziskových organizací získalo nové
automobily (z toho celkem 27 vozidel získali členové
AVPO ČR nebo držitelé Značky spolehlivosti).

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 (Značka spolehlivosti).
• Vypracování kompromisní verze zákona o statusu
veřejné prospěšnosti.
• Navázání spolupráce s Radou vlády pro nestátní
neziskové organizace.

2013
• 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).
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2015
• 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 se 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.

• Začátek realizace projektu Posilováním kompetencí
neziskových organizací k silné občanské společnosti,
který podpořila Nadace OSF v rámci programu
Active Citizens Fund.
• Prosazení daňového bonusu soukromých dárců –
snížení daňového základu o hodnotu daru až do výše
30 % daňového základu na léta 2020 a 2021.

2021
• Definice pacientských organizací – obhajoba zapsaných
ústavů a obecně prospěšných společností jako
pacientských organizací.
• Rebranding značky spolehlivosti (Prověřená veřejně
prospěšná organizace), aktualizace metodiky
hodnocení.

Členství AVPO ČR v sítích, poradních a pracovních orgánech
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR (UZS)

DIVÁCKÁ RADA ČT

UZS je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České
republice. Sdružujeme a zastupujeme 65 zaměstnavatelských
asociací a významných zaměstnavatelů, což představuje 15 860
organizací s více než 628 000 zaměstnanci. Má dominantní
postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví,
sociální služby, školství a kultura s přesahem do pojišťovnictví,
finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy.

Divácká rada je poradním orgánem České televize v oblasti
poznávání potřeb a zájmů občanů a jednotlivých diváckých
skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době
je členem šedesátka významných institucí, které zaměřením své
činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně
prospěšných cílů. AVPO ČR v Divácké radě zastupuje ředitelka
Monika Jindrová.

UZS je oficiálním připomínkovým místem veškerých
legislativních návrhů a je zastoupena v Radě pro hospodářskou
a sociální dohodu (tzv. Tripartita). AVPO ČR má prostřednictvím
UZS ČR zajištěn legislativní servis. Můžeme tak připomínkovat
nové legislativní normy a dostáváme též informace
o připravovaných změnách. Máme také přístup na vybraná
jednání se zástupci vlády a obou komor parlamentu. Prezident
AVPO ČR Marek Šedivý je viceprezidentem UZS a vede Sekci
pro nestátní neziskové organizace, je také členem Pracovního
týmu pro nestátní neziskové organizace Rady hospodářské
a sociální dohody.

AVPO ČR je členem od roku 2018.
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada

AVPO ČR je členem UZS ČR od roku 2013.

www.uzs.cz

INTERNATIONAL COMMITTEE ON FUNDRAISING
ORGANIZATIONS (ICFO)
ICFO je mezinárodní asociace, jejímž posláním je posilovat
důvěru soukromých dárců a motivovat je k podpoře veřejně
prospěšných organizací. Za tímto účelem ICFO sdružuje správce
značek kvality a spolehlivosti pro neziskové organizace z celkem
19 zemí světa. Tyto značky garantují, že jejich držitelé řádně
vykonávají své poslání a hospodárně nakládají se svěřenými
prostředky.
AVPO ČR je členem ICFO od roku 2013.
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www.icfo.org

ALIANCE ODPOVĚDNÝCH POŘADATELŮ VEŘEJNÝCH
SBÍREK PŘI FÓRU DÁRCŮ
Aliance vznikla v reakci na dění v roce 2020, kdy v souvislosti
s pandemickou krizí začala vznikat řada sbírkových akcí,
které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím
a nedodržovaly českou legislativu. Za cíl si klade udržovat kvalitu
českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které
dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným. AVPO ČR nemá
vlastní veřejnou sbírku, coby správce značky Prověřená veřejně
prospěšná organizace je však přidruženým členem Aliance.
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada

Členství AVPO ČR v sítích, poradních a pracovních orgánech
RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE (RVNNO)
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým
poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády
České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací.
Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého
předsedy předkládá vládě materiály, týkající se neziskových
organizací a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro
jejich existenci a činnost. Členem RVNNO a zároveň jejím
místopředsedou je tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek.

• Monitorovací výbor a plánovací komise Operačního
programu Praha – pól růstu (OP PPR)
Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR, je členem Monitorovacího
výboru operačního programu, který schvaluje kritéria pro výběr
projektů a obecně posuzuje provádění programu a pokrok při
plnění jeho cílů. Je také členem plánovací komise pro prioritní
osu 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
v níž je největší prostor pro projekty neziskových organizací
servisního typu.
• Platforma zainteresovaných stran CSR

• Výbor pro legislativu a financování RVNNO
Výbor pro legislativu a financování se primárně zabývá právními
předpisy, které upravují činnost neziskových organizací.
Spolupracuje přitom s ústředními orgány státní správy,
samosprávami i odbornou veřejností. Členem tohoto výboru je
Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.
• Pracovní skupina k veřejným sbírkám RVNNO
Úkolem pracovní skupiny je zpracovat podklady pro vytvoření
nového zákona o veřejných sbírkách. Tento nový zákon by
měl zohlednit existenci moderních forem dárcovství i celkově
zjednodušit a vyjasnit praxi registrace a vykazování veřejných
sbírek. Vedoucím skupiny je prezident AVPO ČR Marek Šedivý.
• Pracovní skupina k metodice participace RVNNO
Cílem pracovní skupiny je za využití principů spoluvytváření
a participace vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní
ústřední orgány státní správy k účasti zástupců občanské
společnosti v participativních procesech a následně tuto
metodiku uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev
a ústředních správních úřadů. Členem pracovní skupiny je
tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek.
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Smyslem platformy je výměna názorů, zkušeností a monitorování
iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje. AVPO ČR v rámci
platformy 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.
• Přípravný výbor Operačního programu Zaměstnanost plus
Výbor měl za úkol připravit parametry nového Operačního
programu Zaměstnanost plus (OPZ+), který v novém
programovém období 2021–2027 naváže na Operační program
zaměstnanost (OPZ) realizovaný v letech 2014–2020. AVPO ČR
ve výboru zastupoval tajemník Aleš Mrázek.

Členství v AVPO ČR

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?
Naše asociace je otevřená všem veřejně prospěšným organizacím, které mají zájem naplňovat a prosazovat
hodnoty transparentnosti a spolehlivosti. Více o podmínkách členství najdete na adrese www.avpo.cz/clenstvi.
PROČ BÝT ČLENY?
S námi se stanete součástí skupiny organizací, kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru, pracují na své
profesionalitě a aktivně prosazují své zájmy.
Členové AVPO ČR mohou využívat řadu konkrétních výhod. Mezi ně patří například možnost cenově výhodných
konzultací z oblasti práva, daní, účetnictví, projektového řízení nebo správních rad.
Zcela zdarma nebo za zvýhodněné ceny mají členové též přístup na naše vzdělávací a konferenční akce.
Velkou výhodou je dále možnost připomínkovat legislativu, která se týká činnosti veřejně prospěšných organizací.
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Členské benefity
• Infoservis AVPO ČR, každých 14 dní
• Mimořádný Infoservis vydáváme v případě důležitých událostí. V roce 2021 jsme tímto způsobem
upozorňovali na kampaň Takoví jsme, konferenci Moderní technologie v nezisku 2.0,
Soutěž Zlatý banán 2021, speciál jsme vydali také k příležitosti voleb.
• Vzdělávání
- NROS, 20% sleva
- Akreditované vzdělávání, Domov Sulická 20% sleva
- Akademie ČTK, 20% sleva
- Akreditované vzdělávání Tomáš Ergens
• Monitoring tisku
- Základní monitoring tisku zdarma (PDF výpis, omezený počet klíčových slov)
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Pomoc členům v roce 2021
• Darování ochranných pomůcek členům
- Respirátory 20 000 ks
- Desinfekce
- Desinfekční gely
• Darování televizorů držitelům značky spolehlivosti od Nadačního fondu pomoci
• Příspěvek na hodnocení spolehlivosti pro 10 veřejně prospěšných organizací od Nadace J&T
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Seznam členských organizací AVPO ČR K 31. 12. 2021
Celkový počet: 119
Adventor o. s.
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním
postižením, z.ú.
ADRA, o.p.s.
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Achilleus z. s.
Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)
ALEN – ženy s rakovinou prsu, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
ALKA, o.p.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Asociace neúplných rodin, z.s.
Audabiac, z.s.
Autis Centrum, o.p.s.
Benediktus z.s.
Borůvka Praha o.p.s.
Bunkr, o.p.s.
Business & Professional Women CR z.s.
Celé Česko čte dětem o.p.s.
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, 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.
Centrum služeb Slunce všem, 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 Světlo ve Vrchlabí
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Diakonie Valašské Meziříčí
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Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
EDA cz, z.ú.
FOKUS Liberec o.p.s.
FOKUS Vysočina, z.ú.
Freya, z. s.
Hašle z.s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Hospic sv. Štěpána z.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Charita Česká Lípa
I MY, o.p.s.
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Klubíčko Beroun, z.ú.
Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Letní dům, z.ú.
Liga vozíčkářů, z.ú.
LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.
MATURUS, o.p.s.
MCU KOLOSEUM, o.p.s.
Medou, z.s.
Mezi námi, o.p.s.
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
MIKASA z.s.
Mikuláš 365, o.p.s.
Momo Chrudim, o.p.s.
Na počátku, o. p .s.
Nadace ARCHA CHANTAL
Nadace J&T
Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Seznam členských organizací AVPO ČR K 31. 12. 2021
Nadace Tipsport
NADACE T-SOFT ETERNITY
Nadační fond Pink Bubble
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Nadační fond Radia Proglas
Nadační fond REGI Base I.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Nedoklubko z.s.
NOMIA, z.ú.
Nové háro, z.s.
Občanská poradna Jihlava, z.s.
ORBI PONTES z.s.
Pacienti IBD z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Pečovatelská služba Praha 3
Pestrá, o.p.s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé
Dědina, o.p.s
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.
Pomocné tlapky o.p.s.
Popálky o.p.s.
Poradna pro integraci, z. ú.
Pramen pomoci, nadační fond
Právě teď! o.p.s.
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PREVENT 99 z.ú.
Respondeo, z. s.
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
ROSA – centrum pro ženy, z.s.
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Sdílení o.p.s.
Sdružení Neratov, z.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, z.s.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace
Ústeckého kraje
Šance na vzdělání, z.ú.
Šťastný pes – Handicap, z.s.
Temperi, o.p.s.
Toulcův dvůr, z.s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.
z.s. InternetPoradna.cz
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
ZO ČSOP Polabí
ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.
Život Plus, z. ú.

Odborné sekce a pracovní skupiny
ODBORNÉ SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY
SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY
V rámci členské základny fungují aktuálně dvě členské
sekce a jedna pracovní skupina.
Sekce sociálně zdravotní se věnuje podnětům od
členských organizací, které působí v sociální a zdravotní
oblasti. V roce 2021 se sekce zabývala zejména novelou
zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) a dopady
pandemie koronaviru na financování a činnost organizací
poskytujících sociální a zdravotní služby. Předsedkyní
sekce byla Lenka Kohoutová.
Setkání sekce:
16. 2. 2021 Prohlášení k zákazu poskytování smluvních
sociálních služeb během nouzového stavu
5. 3. 2021 Diskuzní setkání s předsedkyní sekce Lenkou
Kohoutovou na téma poskytování sociálních
služeb během vyhlášeného nouzového stavu
29. 3. 2021 Covid – očkování, testování. Diskuze nad
připomínkami k poslaneckým novelám zákonů
týkající se poskytování sociálních služeb
a vládním novelám zákona o sociálně-právní
ochrany dětí a novela o poskytování služeb
v dětských skupinách (sněmovní tisk 961)
7. 12. 2021 Očekávání neziskových organizací, pracujících
v sociální oblasti, od nové vlády
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Sekce pacientských organizací je zaměřena především na
oblast profesionalizace činnosti pacientských organizací
a na témata z legislativy a etiky, která jsou společná
pro pacientské organizace bez ohledu na jejich poslání
a konkrétní činnost. Sekci vede Pavel Melichárek.
Hlavním tématem roku 2021 bylo prosazení takové
definice pacientské organizace, která by nebyla omezena
jen na organizace spolkového typu.
Setkání a aktivity sekce v roce 2021:
7. 4. 2021 Formulování stanoviska k definici pacientské
organizace navrhované Výborem pro
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Na stanovisko navázal intenzivní lobbing
s cílem rozšíření definice.
25. 5. 2021 Tisková konference, stream ČTK na téma
Zájmy českých pacientů
31. 8. 2021 Legislativní workshop
s JUDr. Lenkou Deverovou
30. 11. 2021 Plánování aktivit sekce na rok 2022, zpětná
vazba od členů
Pracovní skupina pro veřejné sbírky se zabývá možnou
novelizací nebo koncepční změnou zákona o veřejných
sbírkách (117/2001 Sb.). Dalšími cíli této pracovní skupiny
jsou prosazení jednotného výkladu současného zákona
a legalizování veřejné sbírky jako jednoho ze zdrojů pro
financování hlavní činnosti neziskových organizací. Jde
o otevřenou pracovní skupinu, na jejíž činnosti se mohou
podílet i další subjekty mimo členskou základnu AVPO ČR.

Servis pro členy
Infoservis AVPO ČR
Vychází každé dva týdny. Přináší aktuální informace, pozvánky, upozornění na důležité termíny a přehled grantových
výzev. Je určen výhradně členským organizacím AVPO ČR. Mimořádná vydání reagují na důležité události nebo slouží
k prezentaci významných akcí.

Networking
22. 9. Setkání držitelů značky spolehlivosti s dárci

Kulaté stoly
25. 5. Zájmy českých pacientů (definice pacientských organizací)
20. 10. Samoregulační nástroje v neziskovém sektoru
7. 12. Očekávání neziskových organizací od nové vlády

Konference
20. 5. On-line konference Moderní technologie v nezisku 2.0
14. 10. On-line konference Internet je nádherné místo k… (kybernetická bezpečnost a dezinformace)
3. 11. Minikonference na téma fundraising
11. 11. Neziskovky 2022: „30 % pro dárce a co dál?“

Setkání ředitelů členských organizací
8. 2. Jak motivovat tým v době covidové?
29. 4. Představení L’Oréal Fund for Woman – speciálního fondu společnosti L’Oréal na pomoc neziskovým organizacím
a projektům, které pomáhají ohroženým ženám.
Host: Kateřina Veitová, manažerka komunikace a projektů udržitelnosti ve společnosti L’Oréal
5. 11. Fundraising v předvánočním čase a péče o dárce, 30 % pro dárce, monitoring tisku.
Host: Veronika Pačesová, Petr Ciffra a Vojtěch Konečný (NF Wakawai)
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Servis pro členy
Konzultace
Konzultace jsme poskytovali telefonicky, osobně i on-line. Nejčastěji byl zájem o následující oblasti:
• založení NNO;
• povinnosti zveřejňovat dokumenty a informace ve veřejném rejstříku;
• náležitosti výročních zpráv; stav přípravy nové legislativy;
• GDPR a ochrana osobních údajů;
• problematika veřejných sbírek;
• kritéria pro vstup do AVPO ČR;
• základní posouzení transparentnosti NNO pro dárce;
• zaměření a nastavení grantových výzev nadací a nadačních fondů.

Lobbing v zájmu členských organizací
Sledujeme dění v legislativě s ohledem na témata, která se týkají činnosti našich členských organizací. Nasloucháme též
podnětům ze strany našich členských organizací a v případě potřeby sami iniciujeme změny legislativy či dalších předpisů.
Kromě připomínkování a spolupráce na tvorbě nové legislativy se věnujeme i přímému lobbingu prostřednictvím kontaktů
s politiky a úředníky.

HLAVNÍ TÉMATA, KTERÝM JSME SE VĚNOVALI V ROCE 2021:
Veřejné sbírky
Usilujeme o modernizaci stávajícího zákona a zjednodušení pravidel pro praktické provádění veřejných sbírek.

Daňové zvýhodnění pro dárce
Na přelomu let 2020 a 2021 se podařilo prosadit, aby si soukromí dárci mohli o hodnotu darů snížit daňový základ pro
výpočet daně z příjmu až o 30 procent (původně byly limity stanoveny na 10 % v případě právnických a 15 % v případě
fyzických osob). Původně měla tato úprava platit jen pro zdaňovací období 2020. Také díky aktivitě AVPO ČR však byla její
platnost rozšířena i na zdaňovací období 2021 a začala jednání o její trvalé platnosti.
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Servis pro členy
Definice pacientských organizací
Podařilo se nám zamezit legislativnímu ukotvení definice pacientské organizace, dle které by pacientskými organizacemi
mohly být jen spolky. Považovali jsme takovou definici za diskriminační ve vztahu k obecně prospěšným společnostem
a ústavům, které tvoří podstatnou část pacientských neziskových organizací.

Výběr legislativních návrhů a dalších materiálů, které jsme sledovali nebo připomínkovali v roce 2021:
ff Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na
chráněném trhu práce;
ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném
zdravotním pojištění
ff Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
ff Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima
Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 22);
ff Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Lucie
Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní
tisk č. 24);
ff Strategie sociálního začleňování 2021–2030;
ff Novela zákona o elektronických komunikacích;
ff Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění;
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ff Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními
neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030;
ff Vládní návrh zákona o lobbování;
ff Návrh novely vyhlášky č. 228/2008 Sb. o registraci
léčivých přípravků;
ff Návrh na zrušení informačního systému o nestátních
neziskových organizacích a zajištění pravidelného
šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci
výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým
úřadem;
ff Návrh rozdělení alokace mezi operační programy
2021–2027;
ff Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus,
Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci
a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního
fondu na programové období 2021-2027
ff Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027;
ff Návrh poslanců Jana Chvojky, Olgy Richterové a Hany
Aulické Jírovcové na vydání zákona o integračním sociálním
podniku a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č.
1236);

Servis pro členy
ff Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Chvojky, Romana
Onderky, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony (sněmovní tisk č. 1241);
ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2014 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské
skupiny do 12 dětí;
ff Návrh poslanců Pavly Golasowské, Mariana Jurečky,
Vlastimila Válka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související
zákony (sněmovní tisk č. 1215);
ff Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných
činností pro rok 2022;
ff Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného
života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026;
ff Návrh poslanců Petra Sadovského, Zdeňka Ondráčka,
Tomáše Vymazala, Lucie Šafránkové a Marka Nováka na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb.,
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk
č. 1199);
ff Národní plán obnovy;
ff Národní program reforem ČR 2021;
ff Návrh Dohody o partnerství v programovém období
2021–2027;
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ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů;
ff Koncepce bydlení České republiky 2021+;
ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2009
Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady
spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím
elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady,
ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.;
ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb.,
o kontrole výkonu trestu domácího vězení;
ff Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších
předpisů;
ff Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;
ff Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany
Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové,
Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony (sněmovní tisk č. 1143).

Projekty realizované v roce 2021
ZPRÁVY O STAVU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE OBČANSKÉHO SEKTORU V ČR
ZA LÉTA 2002–2020 PROJEKT PODPORUJE
AGENTURA USAID
Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)
je analytickým nástrojem, který měří vývoj občanského
sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii (E&E).
Vyjadřuje celkovou příznivost/nepříznivost prostředí pro
občanskou společnost, přičemž se zaměřuje zejména na
právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění,
možnosti prosazování zájmů, úroveň poskytování služeb,
infrastrukturu občanského sektoru a jeho veřejný obraz.
Index byl vyvinut v Americké agentuře pro mezinárodní
rozvoj (USAID), připravován je ve spolupráci
s partnerskými organizacemi v jednotlivých zemích.
Partnerem USAID v České republice je AVPO ČR.

POSILOVÁNÍM KOMPETENCÍ
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K SILNÉ
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active
Citizens Fund
Doba trvání projektu: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
Projekt je zaměřen na posilování kapacit „méně
zkušených“ neziskových organizací. Zapojeno je do něj 18
organizací z celé České republiky. Cílem je posílit jejich
odpovědné řízení, transparentnost, úroveň komunikace
a zapojení občanů do naplňování jejich poslání. Týmy
zapojených organizací projdou procesní analýzou
a s podporou mentora budou následně zavádět nové
postupy, získat mohou též podporu expertů-specialistů.
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V rámci projektu proběhlo nebo ještě proběhne 14
kulatých stolů, 2 vzdělávací workshopy, 2 projektové dny
(minikonference), stáže v etablovaných NNO. Dosažené
změny ověříme závěrečnou procesní analýzou a šetřením
mezi účastníky, vydáme též sborník dobré praxe.

ROZVOJ ČINNOSTI AVPO ČR
PROSTŘEDNICTVÍM PRÁCE ODBORNÝCH
SEKCÍ A MONITORINGU VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ
Dotace Úřadu vlády v rámci dotačního programu
Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních
neziskových organizací pro rok 2021
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt navázal na předchozí činnost AVPO ČR
a projekty podpořené Úřadem vlády v letech 2018–
2020. Hlavním cílem projektu v roce 2021 byl další
rozvoj AVPO ČR, která je mezioborovou střechou
pro neziskové organizace především servisního typu.
V rámci další profesionalizace se AVPO ČR zaměřila
na práci v oborových sekcích – Sekci sociálních služeb
a Sekci pacientských organizací. Další aktivity směřovaly
k posílení monitoringu veřejně prospěšných organizací,
důraz byl kladen na upevnění vztahů s médii, veřejnou
správou, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností.
Klíčovou se ukázala další obhajoba zájmů a podpora
vícezdrojového financování veřejně prospěšných
organizací v průběhu pokračující pandemie covid-19.

Projekty realizované v roce 2021
ROZVOJOVÁ ČINNOST ASOCIACE
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ
ČR (AVPO ČR) A STABILIZACE JEJÍHO
FINANCOVÁNÍ
Podpořeno Nadací J&T
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt navázal na aktivity realizované v roce 2020, jeho
hlavním cílem zůstalo naplňování strategie AVPO ČR
2020–2022.
Pracovali jsme na třech klíčových měřitelných cílech:
A. Rozšíření členské základny z 90 na 100–110 členských
organizací.
B. Zvýšení počtu držitelů Značky spolehlivosti z 23 na
30–35 organizací.
C. Zvýšení poměru celkových ročních příjmů z členských
příspěvků ze současných 8 % na 15–20 %.
AVPO ČR je prakticky jediná aktivní celorepubliková
a všeoborová asociace neziskových organizací v ČR
hájící zájmy svých členů. Současně jsme jedním z mála
subjektů, které vytváří samoregulační nástroje a tím
posilují profesionalizaci a důvěryhodnost celého
neziskového sektoru.

DNY ROZVOJE 2021 NADACE J&T
Podpořeno Nadací J&T
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
Neziskovka často naplňuje svoje 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
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míra profesionality. Dny rozvoje se zaměřily na oblasti,
jakou jsou strategie, plánování, získávání zpětné vazby
a hodnocení dopadu činnosti. Jde o oblasti, které jsou
základem pro budování profesionality v neziskových
organizacích.
ff Den 1 Zkušenosti s tvorbou a naplňováním strategie –
příklady dobré praxe
ff Den 2 Jak pracovat se zpětnou vazbou, aby neškodila, ale
pomáhala
ff Den 3 Co současná společnost očekává od neziskových
organizací
ff Na tematické dny navázal KONZULTAČNÍ PROGRAM.

ŠKODA AUTO – ANALÝZA PROCESŮ
A ROZVOJE NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podpořeno ŠKODA AUTO a.s.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021- 30. 6. 2022
Zapojené neziskové organizace z regionů Mladá Boleslav,
Rychnovsko a Vrchlabí mají možnost projít procesním
auditem podle metodiky Prověřená veřejně prospěšná
organizace.
Výstup: Písemná zpráva popisující současný stav procesů
a rozvoje v organizaci, jejíž součástí jsou konkrétní
doporučení pro další rozvoj neziskovky.
Organizace, které splní vstupní kritéria značky Prověřená
veřejně prospěšná organizace, mají možnost požádat
o značku spolehlivosti.

Projekty realizované v roce 2021
PROFESIONALIZACE PACIENTSKÝCH
ORGANIZACÍ PROSTŘEDNICTVÍM
OBOROVÉ SEKCE AVPO ČR
Podpořeno sanofi-aventis, s.r.o.
Doba trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2022
Cílem projektu je motivovat pacientské organizace
k vyšší profesionalizaci jejich činnosti jak v oblasti řízení,
tak v oblasti fundraisingu a obhajoby jejich zájmů.
Sekce pacientských organizací AVPO ČR je zaměřená
na proces profesionalizace a rozvoje pacientských
organizací a v roce 2020 se bude soustředit na tyto
strategické oblasti:
ff vícezdrojového financování a hledání možností financování
také mimo farmaceutický sektor;
ff řízení procesů s důrazem na etické aspekty práce
pacientských organizací;
ff obhajoba zájmů pacientských organizací a potažmo
pacientů v legislativě.

Sekundárním cílem je navýšit počet sekce pacientských
organizací a prohlubovat jejich schopnosti spolupracovat
v rámci sekce, asociace, pacientského a neziskového
sektoru.
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PROGRAM NA PODPORU
TRANSPARENTNOSTI
A PROFESIONALIZACE NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
Podpořeno Nadací J&T
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO
ČR) za finanční podpory Nadace J&T připravila program
na podporu až 10 neziskových organizací, které měly
motivaci a zájem se zařadit mezi držitele značky
Prověřená veřejně prospěšná organizace (značky
spolehlivosti), a rozvíjet tak svoji transparentnost,
profesionalitu a důvěryhodnost vůči soukromým
dárcům.
Vybraným žadatelům, kteří splnili vstupní kritéria
hodnocení spolehlivosti, přispěla Nadace J&T částkou
12 000 Kč na vstupní hodnocení.

BLESK SRDCE PRO VÁS
Blesk Srdce pro vás je charitativní projekt deníku
Blesk. Členské organizace AVPO ČR a držitelé značky
spolehlivosti měly možnost získat mediální prostor
k představení své činnosti. V roce 2021 se v deníku
Blesku prezentovaly: Anděl Strážný z.ú., Autis Centrum
o.p.s., Pomocné tlapky o.p.s., ADRA o.p.s., Hvězdárna
a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.,
Společnost DUHA z.ú., Nové Háro z.s., Diakonie ČCE –
Středisko Světlo ve Vrchlabí, Achilleus z.s.
a Benediktus z.s.

Projekty realizované v roce 2021
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#MYTYONEZISKU

PODCAST NAHLÍDNI

Také v roce 2021 jsme vydávali #MytyoNezisku.
Cílem projektu, který běží již od roku 2019, je
vysvětlovat nepravdy a pomoci neziskovkám
s obhajobou jejich práce. Příspěvky publikujeme na
našem Facebooku: www.facebook.com/avpocr a webu:
https://www.avpo.cz/mytyonezisku/. K propagaci
používáme hashtag #MytyoNezisku.

Spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti jsme
v září začali vydávat podcast zaměřený na neziskové
organizace Nahlídni. Podcast vychází pravidelně každé
druhé úterý. V moderaci jednotlivých dílů se střídá
Monika Jindrová (AVPO ČR) s Janem Placákem (NROS).
Podcast najdete na Youtube nebo v podcastových
aplikacích:
YouTube:
https://bit.ly/2FCy6c0
Spotify:
https://spoti.fi/3c21VP2
Apple Podcasts:
https://apple.co/3hynsQP
Google Podcasts: https://bit.ly/3iwPiOt
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Prezentace činnosti AVPO ČR
PRAVIDELNĚ JSME SE BĚHEM ROKU ZÚČASTŇOVALI AKCÍ TŘETÍCH STRAN.
Zastupovali jsme asociaci, přednášeli, měli jsme domluvené výstavní prostory.
21. 4. 2021
4. 6. 2021
10. – 11. 6.
14. 6. 2021
24. 6. 2021
25. 6. 2021
18. 8. 2021
17. 10. 2021
11. 11. 2021
12. 11. 2021
25. 11. 2021

Setkání s koalicí SPOLU
Společná řeč, online setkání
2021 Valná hromada a konference ICFO (on-line)
Porota soutěže Zlatý středník
Jednání platformy CSR
Konference Šťastné Česko
Piknik pro neziskovky
Prezentace na konferenci INSPO
Konference Neziskovky 2022 „30% pro dárce a co dál?“
Kulatý stůl Takoví jsme, knihovna Václava Havla
Dárcovský summit

PREZENTACE ČINNOSTI AVPO ČR PRO STUDENTY
Tajemník asociace Aleš Mrázek se příležitostně zapojuje do výuky v rámci předmětů, které mají vztah k neziskovému
sektoru.
Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
8. 4. 2021
Přednáška na téma: Transparentnost neziskových organizací
15. 4. 2021
Seminář na téma: Transparentnost neziskových organizací
24. 6. 2021	Účast v roli oponenta na obhajobě disertační práce Ing. Jakuba Pejcala, téma práce:
Finanční management nestátních neziskových organizací.
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Prezentace činnosti AVPO ČR
Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta
Zimní semestr 2021
Zajištění přednášek a seminářů v rámci předmětu Management neziskových organizací. Součástí výuky byla i exkurze do
členské organizace Toulcův dvůr, z.s.

KAMPAŇ TAKOVÍ JSME
AVPO ČR byla partnerskou organizací a členy realizačního týmu. Kampaň vyvrcholila
17. listopadu 2021. Pořadatel: © Festival svobody, 2021

KAMPAŇ 30 % PRO DÁRCE
Pravidelně během roku jsme upozorňovali na možnost snížení daňového základu o poskytnuté dary. Sady obrázků jsou
volně ke stažení na webu avpo.cz.
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Značka spolehlivosti
Značka Prověřená veřejně prospěšná organizace
(značka spolehlivosti) je zárukou pro dárce i veřejnost,
že její držitelé řádně naplňují své poslání a efektivně
hospodaří se svěřenými prostředky.
AVPO ČR je správcem značky spolehlivosti.
Připravujeme metodiky, zajišťujeme proces hodnocení,
staráme se o propagaci značky a servis pro její držitele.
Orgánem, který rozhoduje o udělení či odebrání značky,
je Rada pro hodnocení spolehlivosti. Aktuální složení
rady najdete na stránce www.znackaspolehlivosti.cz/
hodnoceni-organizaci.
Rok 2021 je spojen se změnou názvu značky ze
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace na Prověřená
veřejně prospěšná organizace. Dále jsme rozšířili
metodiku hodnocení o kapitolu věnovanou informační
a kybernetické bezpečnosti a upravili vstupní kritérium
týkající se příjmů z fundraisingu. V současné době zní
toto kritérium následovně:
„Organizace je aktivní v individuálním či firemním
fundraisingu a alespoň část jejích výnosů tak pochází ze
soukromých zdrojů. Za takové výnosy jsou považovány
také nadační příspěvky. Naopak se za ně nepovažují
vklady či dary zakladatelů a členské příspěvky.“

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI FUNGUJE!
V roce 20201 získali držitelé značky spolehlivosti od
svých dárců a podporovatelů celkem 199 725 000 Kč.
Rok 2020 byl silně poznamenán pandemií covid-19,
držitelům značky spolehlivosti však dárci zachovali
přízeň. K propadu příjmů z fundraisingu u těchto
organizací nedošlo, naopak je vládli drobně navýšit.

DRŽITELÉ ZNAČKY PRACUJÍ EFEKTIVNĚ
76 % všech nákladů vynaloží držitelé Značky spolehlivosti
na naplňování svého poslání.
24 % prostředků spotřebují na vlastní správu, propagaci
a fundraising.

POČET DRŽITELŮ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI
DO 31. 12. 2021

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ
PROGRAMU ČESKÁ KVALITA
Program Česká kvalita je garantován usnesením vlády.
Hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na
poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném
a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné
kontrole.

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

1

Data za rok 2021 budou k dispozici až po vydání této výroční zprávy.

Značka spolehlivosti
SEZNAM DRŽITELŮ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI K 31. 12. 2021:

Dvě organizace nesplnily podmínky uvedené Radou pro hodnocení spolehlivosti a značka jim nebyla udělena.
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Značka spolehlivosti
Grantový Program na podporu transparentnosti
a profesionalizace neziskových organizací podpořený
Nadací J&T naplnil kapacitu. Pro rok 2022 připravujeme
druhé kolo.
Všichni držitelé, kterým značka spolehlivosti v roce 2021
vypršela, se rozhodli pro její obnovení. Celkem se to
týkalo 9 organizací.

Novinkou druhého ročníku byla speciální cena Akademie
ČTK. Cenu si odnesl příběh „O přijetí nezbytnosti
odcházení a kráse doprovázení“ z organizace TŘI, z.ú.
Partnery 2. ročníku soutěže byly: Mc Donald‘s, Sirowa
Czech s.r.o., Nadační fond pomoci, Alza.cz, Glass Atelier
Morava, s.r.o., a Lilearnig.

PROPAGACE DRŽITELŮ ZNAČKY
SPOLEHLIVOSTI
Prostor pro výzvy držitelů na dárcovském portálu
znesnaze21 #PrověřenéNeziskovky

SOUTĚŽ ZLATÝ BANÁN
Soutěž o nejlepší příběh držitelů značky spolehlivosti.
Každý držitel Značky spolehlivosti může přihlásit jeden
příběh, který vypovídá o tom, jak peníze od dárců
pomáhají. Vítěze vybírá odborná porota. Vítěz získává
křišťálovou cenu Zlatý banán, šek v hodnotě 30 000 Kč
a věcné dary od partnerů soutěže.
V porotě jsou zástupci medií a partnerů. Vzhledem
k aktuálním opatřením byly výsledky vyhlášeny on-line
na tiskové konferenci.
Výsledky 2. ročníku:
1. místo – TŘI, z.ú., příběh „O přijetí nezbytnosti
odcházení a kráse doprovázení“
2. místo – Dejme dětem šanci o.p.s., příběh „Roman“
3. místo – Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., příběh
„Nejsi na to sama“
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Více informací včetně videí z předávání najdete na
stránkách soutěže: www.zlatybanan.cz.

SETKÁNÍ DRŽITELŮ ZNAČKY
SPOLEHLIVOSTI
22. září 2021
Setkání držitelů značky spolehlivosti v prostorách
Magenta Experience Center na téma propagace značky
+ setkání s dárci
3. 11. 2021
Slavnostní předávání značky spolehlivosti v rámci
programu Česká kvalita (Den s Českou kvalitou na MPO)

Finanční a ekonomické údaje
Položka
čerpáno
Osobní náklady
2 082 286 Kč
Režijní náklady celkem
348 750 Kč
Členství v sítích
46 284 Kč
Nákup služeb*
1 228 744 Kč
Celkem
3 706 064 Kč
*N
 ákup služeb: IT služby, účetní, lektorné, právní poradentství, konzultace, hodnotitelé, domény, korektury,
monitoring, moderování, inzerce, protext, catering, apod.
Celkem náklady:
Výnosy:
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021:
Převod na rok 2022
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3 706 063,23 Kč
3 970 523,56 Kč
+ 264 460,33 Kč
1 016 207,45 Kč

Finanční a ekonomické údaje
STRUKTURA FINANČNÍCH ZDROJŮ V LETECH 2019–2021

Rok

2019

2020

2021

Členské
příspěvky

Příjmy
z prodeje
vlastních
produktů

Veřejné
zdroje
(ministerstva
a úřady)

Zahraniční
partneři (účast
v zahraničních
projektech)

Nadace
a nadační
fondy
(domácí
i zahraniční)

Individuální
dárci

CELKEM

7,80 %

15,09 %

26,70 %

16,50 %

5,96 %

27,79%

0,15 %

0,01 %

100 %

261 500

505 717

895 608

553 482

200 000

932 030

5 071

367

3 353 775

11,26 %

11,19 %

26,52 %

7,68 %

27,28 %

15,42 %

0,64 %

0,017 %

100 %

375 870

373 605

885 615

256 352

910 783

514 869

21 370

568

3 339 032

11,16%

19,36%

15,10%

7,01%

40,26%

6,47%

0,62%

0,01%

100%

443 190

768 649

599 712

278 447

1 598 504

257 056

24 475

491

3 970 524

Tabulka: Portfolio finančních zdrojů AVPO ČR 2019–2021
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Firemní
dárci

Ostatní
výnosy
(úroky,
kurzové
zisky apod.)
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Finanční a ekonomické údaje
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2021
ROZVAHA K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)
AKTIVA

Stav
k 1. 1. 2021

A.
Dlouhodobý majetek
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
III.
Dlouhodobý finanční majetek
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku
B.
Krátkodobý majetek
I.
Zásoby
II.
Pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
IV.
Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

PASIVA
A.
Vlastní zdroje
1.
Jmění
2.
Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje
3.
Krátkodobé závazky
4.
Jiná pasiva
ÚHRN PASIV
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Stav
k 31. 12. 2021
0
239
0
0
-239
1 862
62
57
1 710
33
1 862

Stav
k 1. 1. 2021

0
239
0
0
-239
2 033
29
121
1 857
26
2 033
Stav
k 31. 12. 2021

1 459
1 038
421
403
301
102
1 862

1 712
1 027
685
321
244
77
2 033

Finanční a ekonomické údaje
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)

A.
I.
I.1
I.3
I.4
I.5
I.6
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Náklady
Spotřebované nákupy a služby celkem
Spotřeba materiálu, energie, ost.nesklad.dodávek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

činnosti
hospodářská

hlavní
1 389
148
2
0
17
1 222
2 038
0
15
0
0
0
3 442

189
1
0
2
8
178
45
0
30
0
0
0
264

činnosti
hospodářská

hlavní

1 578
149
2
2
25
1 400
2 083
0
45
0
0
0
3 706

celkem

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace celkem

600

0

600

II.

Přijaté příspěvky celkem

2 601

0

2 601

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

397

372

769

3 598

372

3 970

VÝNOSY CELKEM
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Finanční a ekonomické údaje

2019
C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM
Daň z příjmu

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO Z DANĚNÍ

2020
156

108

264

0

0

0

156

108

264

2019

2020

2021

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

505

374

769

II.

Ostatní výnosy celkem

620

0

0

III.

Přijaté příspěvky celkem

680

2 079

2 601

IV.

Provozní dotace celkem

896

886

600

2 701

3 339

3 970

VÝNOSY CELKEM

2019
C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED Z DANĚNÍM
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění
Tabulka 2: Struktura výnosů v letech 2019–2021
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2020
-323
0
-323

2021
335
0
335

0
264

Finanční a ekonomické údaje
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 v Rejstříku spolků, který je dostupný na portálu www.justice.cz.

VYJÁDŘENÍ AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům organizace Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Asociace veřejně prospěšných organizací
ČR, z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě Popis účetní jednotky přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost prezidenta a revizora Organizace za účetní závěrku
Prezident Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je prezident Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy prezident plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá revizor.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat prezidenta a revizora mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
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V Praze, dne 8. dubna 2022

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol prezidentem.

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá prezident
Organizace.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti prezident Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
prezidentem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po
seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat
tuto informaci prezidentovi a revizorovi Organizace.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční č. KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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Poděkování
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Nadace J&T

 OZVOJOVÁ ČINNOST ASOCIACE VEŘEJNĚ
R
PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR (AVPO ČR)
A STABILIZACE JEJÍHO FINANCOVÁNÍ

Nadace J&T

DNY ROZVOJE 2021 NADACE J&T

159 300 Kč

Nadace J&T

PROGRAM NA PODPORU TRANSPARENTNOSTI
A PROFESIONALIZACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

120 000 Kč

Nadace OSF

 osilováním kompetencí neziskových organizací
P
k silné občanské společnosti

Nadační fond pomoci

Podpora činnosti AVPO ČR

25 000 Kč

 OZVOJ ČINNOSTI AVPO ČR PROSTŘEDNICTVÍM
R
PRÁCE ODBORNÝCH SEKCÍ A MONITORINGU
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ

599 712 Kč

 KODA AUTO – ANALÝZA PROCESŮ A ROZVOJE
Š
NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podpora konference
Podpora soutěže Zlatý banán
Věcný dar
Podpora soutěže Zlatý banán 2020, ceny pro vítěze,
věcné dary

165 000 Kč

800 000 Kč

Rozsah projektu
1. 10. 2020 – 31. 3. 2023,
celková částka 82 944, 83 EUR.
Čerpáno 2021: 513 843 Kč

DOTACE
Úřad vlády ČR

FIREMNÍ DARY
ŠKODA AUTO, a.s.
Panter, spol. s r.o.
Sirowa Czech s.r.o.
Datasys s.r.o.
ALZA.cz
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7 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
34 023 Kč

Poděkování
SPONZORING
sanofi-aventis, s.r.o.
McDonald‘s Česká
republika

 ROFESIONALIZACE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ
P
PROSTŘEDNICTVÍM OBOROVÉ SEKCE AVPO ČR
Sponzorská podpora soutěže Zlatý banán

250 000 Kč
80 000 Kč

DARY OD INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ
Lenka Kohoutová
Od dalších 4 dárců

Podpora činnosti AVPO ČR
Podpora činnosti AVPO ČR

10 000 Kč
13 000 Kč

ZAHRANIČNÍ ZDROJE
USAID

ZPRÁVA O STAVU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
OBČANSKÉHO SEKTORU V ČR

278 447 Kč

DOBROVOLNÉ PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
ADRA o.p.s.
IQ Roma Servis, z.s
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Na počátku, o.p.s.
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú

10 000 Kč
10 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
3 040 Kč
5 000 Kč

DĚKUJEME TAKÉ VŠEM DALŠÍM PARTNERŮM, ČLENŮM, DRŽITELŮM ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI,
DOBROVOLNÍKŮM A PŘÍZNIVCŮM AVPO ČR ZA JEJICH PODPORU A SPOLUPRÁCI.
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Kontakt

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle
Změna sídla od 06/2022: Švédská 22, 150 00 Praha 5
IČ: 72074086
e-mail: avpo@avpo.cz
www.avpo.cz
www.znacka-spolehlivosti.cz
www.zlatybanan.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 238350465/0300
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