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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čtete výroční zprávu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR za rok 2020. Byl to rok, který byl zcela jiný než všechny 
předešlé. S pandemií tohoto rozsahu jsme nikdo neměli žádnou zkušenost. Jsem proto rád, že mohu s velkým respektem 
před tím, co nás čeká dále, konstatovat, že se AVPO ČR podařilo na situaci v roce 2020 ihned zareagovat a že asociace 
mohla svým členským organizacím nabídnout takovou podporu a servis, aby období pandemie a všech opatření proti 
Covid-19 lépe zvládly.

Podařilo se nám rychle využít digitálních technologií, většinu plánovaných akcí jsme uskutečnili on-line. Členským orga-
nizacím jsme zasílali aktuální informace o dopadech vyhlašovaných opatření, zajistili jsme pro ně ochranné pomůcky  
a dezinfekce. Ve spolupráci se Škoda Auto a.s. se nám hned v průběhu první vlny pandemie podařilo nabídnout proná-
jem stovky aut pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Ještě před začátkem vlny druhé pak necelá třicítka 
členských organizací dostala tato vozidla jako dar. Úspěch měla i naše iniciativa vzešlá od dárců členských organizací  
AVPO ČR, díky které se podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit daňový bonus pro soukromé dárce – možnost sní-
žení jejich daňového základu o hodnotu daru až do výše 30 %. Tato úprava je platná pro zdaňovací období 2020 a 2021.

Srdečně děkuji všem partnerům a podporovatelům AVPO ČR. Rok 2020 stoprocentně potvrdil, že práce naší asociace 
je potřebná a má smysl. Projevilo se to také tím, že s námi naši příznivci zůstali a dále s námi pokračují i v této nelehké 
době. Bohužel to vypadá, že další, pravděpodobně ještě těžší test nás čeká v následujícím roce.

Přeji Vám všem pevné zdraví, trpělivost a vytrvalost ve Vašem počínání,

MAREK ŠEDIVÝ
prezident AVPO ČR

V Praze, 8. března 2021

SLOVO PREZIDENTA
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O AVPO ČR 

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

Jsme neoborovou asociací s celorepublikovým dosahem. 
Sdružujeme více než sto neziskových organizací. Převážně se jedná 
o poskytovatele veřejně prospěšných služeb. Podporujeme roz-
voj a stabilitu našich členských neziskovek 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.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AVPO ČR:

DATUM VZNIKU: 29. června 2010

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

ORGÁNY ASOCIACE K 31. 12. 2020: 

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

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 roz-
počet a dohlíží na hospodaření. Rozhoduje též o přijímání nových 
členů.

Složení správní rady: Marek Šedivý, Hana Čepová, Kateřina Jurigová, 
Lenka Kohoutová, Klára Kutišová, Jana Sirotková.

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.

ZAMĚSTNANCI SEKRETARIÁTU ASOCIACE K 31. 12. 2020:

Monika Jindrová – ředitelka

Aleš Mrázek – tajemník

Jan Kvarda – koordinátor

Hana Čepová – projektová koordinátorka
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HISTORICKÉ MILNÍKY
2010
•	 Vznik Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

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 nezisko-
vých organizací a statusu veřejné prospěšnosti (financováno z 
Programu švýcarsko-české spolupráce). 

2012
•	 Vznik metodiky pro hodnocení spolehlivosti neziskových organi-

zací (značku Prověřená veřejně prospěšná organizace).

•	 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 part-
nerských 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 monitorujících nezis-
kové organizace International Committee on Fundraising 
Organizations (ICFO).

2014
•	 Změna právní formy AVPO ČR ze zájmového sdružení právnic-

kých osob na spolek.

•	 Udělení značky spolehlivosti prvním sedmi neziskovým 
organizacím.

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.

2020
•	 Podpora členských organizací během pandemie Covid-19.

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

•	 Začátek realizace projektu Posilováním kompetencí neziskových 
organizací k silné občanské společnosti, který podpořila Nadace 
OSF v rámci programu Active Citizens Fund. 

•	 Prosazení vyššího daňového zvýhodnění soukromých dárců. 
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UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR (UZS)

UZS je jedním z největších zaměstnavatel-
ských svazů v České republice. Sdružuje a 
zastupuje více než 14 900 organizací s více 
než 600 000 zaměstnanci. Má dominantní 

postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální 
služby, školství a kultura s přesahem do pojišťovnictví, finančních slu-
žeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy. 
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 legis-
lativní servis. Můžeme tak připomínkovat nové legislativní normy a 
dostáváme též informace o připravovaných změnách. Máme také pří-
stup 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 UZS ČR od roku 2013.

www.uzs.cz

INTERNATIONAL COMMITTEE ONFUNDRAISING 
ORGANIZATIONS (ICFO)

ICFO je mezinárodní asociace, jejímž posláním 
je posilovat důvěru soukromých dárců a motivo-
vat je k podpoře veřejně prospěšných organizací. 
Za tímto účelem ICFO sdružuje správce značek 
kvality a spolehlivosti pro neziskové organizace 

z celkem 20 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. 

www.icfo.org

DIVÁCKÁ RADA ČT

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 sou-
časné 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 zastu-
puje ředitelka Monika Jindrová. AVPO ČR je členem od roku 2018. 

www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/

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 ad hoc sbírkových akcí, které 
nebyly v souladu s tuzemským právním pro-

středím a nedodržovaly českou legislativu. Za cíl si klade udržovat kva-
litu 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.donorsforum.cz

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

Smyslem platformy je výměna názorů, zkušeností a monitorování inici-
ativ 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 plat-
formě reprezentuje Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR.

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST PLUS

Výbor má 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 zastupuje její tajemník Aleš 
Mrázek.

ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH, PORADNÍCH A PRACOVNÍCH 
ORGÁNECH

www.uzs.cz
www.icfo.org
www.icfo.org
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/divacka-rada/
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RADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE (RVNNO)

RVNNO je poradní orgán vlády, 
který se zabývá střešními zále-
žitostmi ovlivňujícími neziskový 
sektor (legislativa, financování, 

dárcovství, dobrovolnictví, společenská odpovědnost firem, sociální 
podnikání apod.). Členem RVNNO a zároveň jejím místopředsedou je 
tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek.

www.vlada.cz

•	 Výbor pro legislativu a financování RVNNO
Výbor pro legislativu a financování se primárně zabývá práv-
ními předpisy, které upravují činnost neziskových organizací. 
Spolupracuje přitom s ústředními orgány státní správy, samo-
správami i odbornou veřejností. Členem tohoto výboru je Marek 
Šedivý, prezident AVPO ČR.

•	 Pracovní skupina pro tvorbu strategie RVNNO
Úkolem pracovní skupiny je vytvořit nový strategický dokument, 
který naváže na Státní politiku vůči nestátním neziskovým orga-
nizacím pro léta 2015–2020 a stanoví hlavní zásady a priority ve 
vztahu mezi státem a neziskovými organizacemi na další období. 
Členem pracovní skupiny je tajemník AVPO ČR Aleš Mrázek. 

•	 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 zjed-
nodušit a vyjasnit praxi registrace a vykazování veřejných sbírek. 
Vedoucím skupiny je prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

•	 Pracovní skupina pro velká data o nestátních neziskových 
   organizacích RVNNO
Pracovní skupina vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní nezis-
kové organizace. Zaměřuje se na problematiku statistických dat o 
neziskovém sektoru. V rámci pracovní skupiny prosazujeme trans-
parentní zveřejňování dat o příjemcích dotací a projektech realizo-
vaných neziskovými organizacemi.  AVPO ČR v pracovní skupině 
zastupuje její tajemník Aleš Mrázek.
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ČLENSTVÍ V AVPO ČR

2010                     2011                      2012                     2013                     2014                     2015                     2016                     2017                     2018                     2019                     2020

8

72

8989
92

94
97

91 91
89

108

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?

Naše asociace je otevřená všem veřejně prospěšným organizacím, které 
mají zájem naplňovat a prosazovat hodnoty transparentnosti a spolehli-
vosti. 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 pro-
sazují své zájmy.

Členové AVPO ČR mohou využívat řadu konkrétních benefitů. 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.

Celkový počet: 108

Achilleus z. s.
ADRA, o.p.s.
AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)
ALEN - sdružení žen postižených rakovinou, z.s. (ALEN - sdružení žen)
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.

BuduPomahat.cz
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.
Česká asociace dětské jógy, o.p.s.
Colliery SRDCEM z.s.
DEBRA ČR, z.ú.

SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AVPO ČR K 31. 12. 2020:

Vývoj počtu členů AVPO ČR 2010–2020
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DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Denní centrum barevný svět, o.p.s.
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Diakonie Valašské Meziříčí
Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
EDA cz, z.ú.
Farní charita Česká Lípa
FOKUS Liberec o.p.s.
FOKUS Vysočina, z.ú.
Freya, z. s.
Hašle z.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
I MY, o.p.s.
Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Klubíčko Beroun, z.ú.
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
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.
Nadace J&T
Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY
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.
Na počátku, o. p .s.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
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.
PREVENT 99 z.ú.
Respondeo, z. s.
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
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 repub-
lice, z.s.
Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách
Šťastný pes - Handicap, z.s.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého 
kraje
Temperi, o.p.s.
Toulcův dvůr, z.s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Život Plus, z. ú.
z.s. InternetPoradna.cz

V rámci členské základny fungují aktuálně dvě členské sekce a jedna 
pracovní skupina.
  
SEKCE SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB  
se věnuje podnětům od členských organizací, které působí v sociální 
a zdravotní oblasti. V roce 2020 se sekce zabývala zejména novelou 
zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) a dopady pandemie koro-
naviru na financování a činnost organizací poskytujících sociální a zdra-
votní služby.
  
SEKCE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ je zaměřena přede-
vším na oblast profesionalizace činnosti pacientských organizací a na 
témata z legislativy a etiky, která jsou společná pro pacientské organi-
zace bez ohledu na jejich poslání a konkrétní činnost.
  

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VEŘEJNÉ SBÍRKY se zabývá 
možnou novelizací nebo koncepční změnou zákona o veřejných sbír-
kách (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.

ODBORNÉ SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY
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INFOSERVIS AVPO ČR
Vychází každé dva týdny. Přináší aktuální informace, pozvánky, upo-
zornění na důležité termíny a přehled grantových výzev. Je určen 
výhradně členským organizacím AVPO ČR.

NETWORKING
4. 11. Setkání se zástupci ČTK

KULATÉ STOLY
13. 1. Setkání k připravované novele zákona o sociálních službách

11. 3. Veřejné sbírky v praxi

18. 6. Setkání k reformě psychiatrické péče

26. 11. On-line bezpečnost s ohledem na sociální služby

Od října do prosince proběhlo celkem 14 on-line kulatých stolů, které 
byly zaměřeny na možnosti podpory rozvoje neziskových organizací. 
Určené byly postupně neziskovkám ze všech krajů ČR a Prahy.

KONFERENCE
•	 28. 5. On-line konference Moderní technologie v nezisku

•	 14. 10. On-line konference Neziskovky a on-line bezpečnost

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ
•	 26. 2. Brno; Téma: Transparentnost, výroční zprávy a právní 

základy fundraisingu

•	 17. 6. On-line; Téma: Doba pokoronavirová

•	 5. 11. On-line; Téma: Příprava na krizové scénáře

KONZULTACE
Konzultace jsme poskytovali telefonicky, osobně i on-line. Nejčastěji 
byl zájem o následující oblasti: 

•	 založení NNO; 

•	 protipandemická opatření a možnosti kompenzací pro NNO;

•	 povinnosti zveřejňovat dokumenty a informace ve veřejném 
rejstříku; 

•	 náležitosti výročních zpráv; 

•	 stav přípravy nové legislativy; 

•	 DPH a daňová problematika; 

•	 problematika veřejných sbírek; 

•	 kritéria pro vstup do AVPO ČR;  

•	  kritéria pro získání značky spolehlivosti;  

•	  zdroje pro financování NNO (dotace, fundraisingové příležitosti); 

•	  uplatnění dobrovolníků v NNO (doporučování organizací); 

•	 spolupráce studentů s NNO při psaní seminárních a absolvent-
ských prací; 

•	 rozdělení hlavních a vedlejších činností NNO;

•	 lobbing a prosazování zájmů NNO;

•	 evidence skutečných majitelů;

•	 sociální podnikání NNO;

•	 problematika statutárních, správních a kontrolních orgánů NNO;

•	 možnosti spolupráce s médii;

•	 strategie a zaměření společenské odpovědnosti;

•	 základní posouzení transparentnosti NNO pro dárce;

•	 zaměření a nastavení grantových výzev nadací a nadačních fondů. 

SERVIS PRO ČLENY

Z důvodu pandemických opatření jsme většinu akcí přesunuli do on-line 
prostředí.

Foto: Archiv AVPO ČR
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Sledujeme dění v legislativě s ohledem na témata, která se týkají čin-
nosti našich členských organizací. Nasloucháme též podnětům ze strany 
našich členů a v případě potřeby sami iniciujeme změny. Kromě připo-
mínkování a spolupráce na tvorbě nové legislativy se věnujeme také pří-
mému vyjednávání s politiky a úředníky. 

Během uplynulého roku jsme se intenzivně zabývali dopadem protipan-
demických opatření a možností kompenzací pro naše členské organi-
zace. Účastnili jsme se jednání, jejichž cílem bylo zařazení neziskových 
organizací mezi příjemce podpory z vládních záchranných a kompen-
začních programů.

Osobně nebo on-line jsme se účastnili jednání těchto  
skupin a platforem:
•	 Unie zaměstnavatelských svazů ČR;

•	 mezinárodní asociace ICFO, která sdružuje správce značek spo-
lehlivosti pro neziskové organizace;

•	 Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jejích výborů a pra-
covních skupin (Výboru pro legislativu a financování, Výboru pro 
EU, Pracovní skupiny pro tvorbu strategie 2021-2030, Pracovní 
skupiny pro velká data o NNO, Pracovní skupiny k veřejným 
sbírkám);

•	  Divácké rady České televize;

•	 Přípravného výboru Operačního programu Zaměstnanost plus;

•	 Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu;

•	  Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek při Fóru dárců.

PROSAZENÍ NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Zvýšení daňového zvýhodnění pro soukromé dárce podporující veřejně 
prospěšné činnosti a aktivity. 

V dubnu jsme obdrželi podnět od členských organizací, jejichž dárci vní-
mali případné dočasné daňové zvýhodnění dárcovství za motivační pro 
vytrvání v jejich další finanční podpoře v době pandemie.

Připravili jsme návrh na výraznější daňové zvýhodnění soukromých dárců 
a komunikovali jej s poslanci. V červnu se o pár hlasů nepodařilo daňové 
zvýhodnění začlenit do tzv. kovidových zákonů. 

Podařila se však spolupráce na poslaneckém návrhu poslance Jana Bauera 
a dalších, který byl v srpnu zařazen na program jednání Poslanecké sně-
movny. I přes počáteční odmítavá stanoviska vlády byl nakonec tento 
návrh v prosinci 2020 Poslaneckou sněmovnou jednohlasně schvá-
len. Celý legislativní proces pak byl dokončen na počátku roku 2021. 
Individuální i firemní dárci mají díky této novele možnost  odečíst si daro-
vané prostředky ze základu daně, a to až do výše 30 % základu. Doposud 
byl tento limit stanoven na 10 % pro právnické a 15 % pro fyzické osoby. 
Změna je platná pro zdaňovací období 2020 a 2021.

PŘEHLED DALŠÍCH NÁVRHŮ, KTERÉ JSME 
PŘIPOMÍNKOVALI V ROCE 2020: 
•	  Novela zákona o zaměstnanosti;

•	 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí;

•	 Zásady vlády pro poskytování dotací nestátním neziskovým organi-
zacím ze státního rozpočtu;

•	 Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autis-
tického spektra a jejich rodin;

•	 Poslanecký návrh zákona o paliativní péči (rozhodování o konci 
života a eutanazii);

•	 Poslanecký návrh změny zákona o zdravotních službách;

•	 Poslanecký návrh zákona o veřejně prospěšných společnostech 
bytových;

•	 Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami;

•	 Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–
2027 mezi operační programy;

•	 Novela vyhlášky o centrální evidenci exekucí;

•	 Poslanecký návrh zákona o poskytování dotací nestátním nezisko-
vým organizacím ze státního rozpočtu ČR;

•	 Novela zákona o existenčním minimu.

PRÁCE V ODBORNÝCH SEKCÍCH
Sekce sociálních a zdravotních služeb
Největší část práce Sekce sociálních a zdravotních služeb byla věnována 
zpracování připomínek k vládnímu návrhu nového zákona o sociálních 
službách. Aktivně jsme se účastnili přípravy zákona a vypořádání připomí-
nek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 

Sekce pacientských organizací
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 předložilo novelu zákona o zdra-
votních službách, v níž se objevila nová definice pacientských organizací. 
Naše sekce tuto definici opakovaně připomínkovala. Poukazovali jsme 
zejména na to, že diskriminuje pacientské organizace, které mají právní 
formu obecně prospěšné společnosti nebo ústavu. Bohužel jsme neob-
drželi žádné vypořádání našich připomínek. 

Pracovní skupina pro veřejné sbírky
Cílem této pracovní skupiny je dosáhnout změn v současné neutěšené 
praxi týkající se výkladů zákona o veřejných sbírkách. Pracovní skupina 
se v březnu 2020 sešla s dalšími zástupci neziskového sektoru u veřejné 
kulatého stolu. Diskutovali jsme o nejčastějších problémech, které nastá-
vají v souvislosti s výkladem současného zákona nebo v souvislosti s praxí 
krajských úřadů, jež veřejné sbírky registrují. Závěry kulatého stolu jsme 
prezentovali na zářijovém jednání Výboru pro legislativu a financování 
RVNNO. Výsledkem bylo ustanovení Pracovní skupiny k veřejným sbír-
kám pod RVNNO. První jednání této nově vniklé pracovní skupiny pro-
běhlo v listopadu 2020.

LOBBING V ZÁJMU ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

Zdroj: Pražský deník, 1. 10. 2020
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020
SPOLUPRÁCE NA GRANTOVÉM PROGRAMU ŠKODA AUTO – MOBILITA

Doba trvání projektu: duben 2020

Cílem grantového programu bylo rozdělit mezi 100 pomáhajících organizací 100 vozidel značky ŠKODA OCTAVIA a tím přispět ke zvýšení 
dosahu zdravotnických a sociálních služeb. Odborným garantem programu se stala Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci  
s AVPO ČR.

Program navázal na úspěšnou iniciativu společnosti ŠKODA AUTO a.s., v jejímž rámci bylo neziskovým organizacím během nouzového stavu 
nejprve zapůjčeno téměř 200 vozidel. 
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SPOLUPRÁCE S TCHAJPEJSKOU HOSPODÁŘSKOU A KULTURNÍ KANCELÁŘÍ 

Taipei Economic and Cultural Office Prague (TECO) darovala AVPO ČR celkem 105 000 kusů chirurgických roušek a 10 400 kusů jednorázo-
vých obleků, které jsme rozdělili mezi naše členské organizace.
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SPOLUPRÁCE S KONGRESOVÝM CENTREM PRAHA: 
POSKYTNUTÍ PROSTOR PRO AKCE NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 
Kongresové centrum Praha a.s. (KCP) v rámci svého programu spole-
čenské odpovědnosti nabídlo neziskovým organizacím podporu for-
mou poskytnutí prostor s 80% slevou pro účely uspořádání akcí typu 
konference, koncertu nebo divadelního představení. Zbývajících 20 
% ceny bylo uhrazeno vzájemným zápočtem formou propagace KCP.

Ve spolupráci s AVPO ČR, která byla odborným garantem programu, 
byly vybrány Úsměv mámy, z.s., a Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. Prostory však vybrané neziskovky nemohly využít vzhledem k 
protipandemickým opatřením. Konference Duše mámy spolku Úsměv 
mámy tak proběhla on-line s využitím virtuálního studia KCP, akce 
Jsme tu pro vás už 30 let, Tamtam! se uskuteční v průběhu roku 2021

PODPORA KAPACIT AVPO ČR - BUDOVÁNÍ DOBRÉHO 
JMÉNA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ 
Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt plynule navázal na činnost AVPO ČR v roce 2019. Pokračovali 
jsme v aktivním připomínkování legislativy, lobbingu ve prospěch servis-
ních organizací a propagaci značky spolehlivosti.  

Projekt byl realizován díky podpoře z programu Podpora kapacit celo-
státních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 
2020, jehož vyhlašovatelem je Úřad vlády České republiky.

PROHLOUBENÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH 
PRACOVNÍKŮ PACIENSTSKÝCH ORGANIZACÍ  
V OBLASTECH FUNDRAISINGU A OBHAJOBY 
ZÁJMŮ PACIENTŮ 
Finanční podpora: Sanofi – aventis

Doba trvání projektu: 1. 6. 2019 – 31. 12. 2020

Projekt navazoval na projekt z roku 2018 Změna paradigmatu ve finan-
cování pacientských organizací v ČR a je zaměřen na mentoring vedou-
cích pracovníků pacientských organizací. Cílem je pomoci jim s rozvo-
jem fundraisingu ze soukromých zdrojů (mimo farmaceutický průmysl)  
a s podporou dovedností potřebných pro prosazování zájmů jejich členů.

NEZISKOVKY: CO DĚLÁME S PENĚZI
Finanční podpora: Nadace ČEZ

Doba trvání projektu: září 2019 – srpen 2020

O činnosti neziskových organizací koluje mnoho mýtů a nepravdivých 
informací. Cílem projektu bylo ukázat dárcům a podporovatelům, jak 
neziskovky hospodaří s jejich dary. Ve spolupráci se známým fotogra-
fem Michaelem Kratochvílem a novinářem Martinem Gromanem jsme 
připravovali krátká videa a články, které jsme poté dávali k dispozici novi-
nářům. Videa jsou k dispozici na YouTube kanálu AVPO ČR.

https://www.youtube.com/channel/UC-W8L0QCz0aMTuUK7oh4FpA


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

15

POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ K SILNÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

PODCAST NAHLÍDNI 
 
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

#MYTYONEZISKU 

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI) je analy-
tickým 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 jednotli-
vých zemích. Partnerem USAID v České republice je AVPO ČR

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

Doba trvání projektu: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ nezis-
kových organizací. Projektu se zúčastní 18 NNO z ČR. Cílem je posí-
lit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci NNO, zvý-
šit zapojení občanů do poslání NNO, zvýšit znalosti pracovníků. Týmy 
NNO projdou procesní analýzou, s podporou mentora budou zavádět 
nové postupy a budou čerpat podporu expertů-specialistů. Součástí 
projektu je 14 kulatých stolů, 2 vzdělávací workshopy, 2 projektové dny 
(minikonference), stáže v etablovaných NNO. Změny ověříme závě-
rečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky, vydáme sborník 
dobré praxe.

HODNOCENÍ INDEXU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
OBČANSKÉHO SEKTROU (CSOSI)

BLESK SRDCE PRO VÁS 
 
Blesk Srdce pro vás je charitativní projekt deníku Blesk. Členské orga-
nizace AVPO ČR a držitelé značky spolehlivosti mají možnost získat 
mediální prostor k představení své činnosti.  V roce 2020 se v deníku 
Blesku prezentovaly: Colliery SRDCEM z.s., Popálky o.p.s., Klub vozíč-
kářů Petýrkova, o.p.s., Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 
z.s., Toulcův dvůr, z.s., Elim Vsetín, o.p.s., Sdružení Neratov, z.s., Freya, 
z. s., Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

ROZVOJOVÁ ČINNOST ASOCIACE VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR (AVPO ČR) A 
STABILIZACE JEJÍHO FINANCOVÁNÍ 
 
Doba trvání: 1.1.2021 – 31.12.2021 
Hlavním cílem projektu je naplňování strategie AVPO ČR 2020-2022.  
V tomto rámci pracujeme na třech 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%. 
Projekt finančně podpořila Nadace J&T.

V září 2019 jsme začali vydávat #MytyoNezisku. Cílem projektu je 
vysvětlovat nepravdy a pomoci neziskovkám s obhajobou jejich 
práce. Příspěvky publikujeme na našem Facebooku www.facebook.
com/avpocr a webu www.avpo.cz.  K propagaci používáme hashtag 
#MytyoNezisku.

Celkem zaujaly mýty na sociální síti Facebook více než 30 000 uživatelů.

https://www.facebook.com/avpocr
https://www.facebook.com/avpocr
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ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI

145 603 578        178 247 691        182 535 110                 227 590 000               175 428 000

2015                   2016                    2017                   2018                    2019

Rada pro hodnocení spolehlivosti
AVPO ČR je správcem značky PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
ORGANIZACE. V praxi to znamená, že zajišťuje proces hodnocení dle 
schválených metodik, stará se o nezbytnou administrativu a propagaci 
značky. Rozhodnutí, kdo se může stát držitelem značky je však plně  
v kompetenci nezávislé rady, která je složena z 11 odborníků. V radě 
je zastoupen pohled podnikatelského i akademického sektoru, médií  
a institucí veřejné správy. Aktuální složení rady

Držitelé značky pracují efektivně

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

Značka PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE (značka 
spolehlivosti) je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná 
organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými 
prostředky.

76 % 24 %

PŘÍNOSY ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI 

Pro dárce
Dárci se mohou spolehnout, že jsme poctivost a efektivitu držitelů 
značky prověřili za ně. Mají tak jistotu, že jejich podpora bude využita 
smysluplně a hospodárně.

Pro neziskovky
Díky značce spolehlivosti se stávají důvěryhodnějšími partnery pro 
dárce, média, zájemce o zaměstnání, dobrovolníky nebo obchodní part-
nery. Získají také expertní pohled na své fungování a doporučení pro 

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI V ČÍSLECH        
                                                                  

Držitelé značky spolehlivosti získávají v prvních letech až o 18 % více 
prostředků ze soukromých zdrojů.

Na vlastní správu, administrativu a propagaci vydávají průměrně jen 24 % 
všech nákladů, zbylých 76 % nákladů využívají přímo na naplňování svého 
veřejně prospěšného poslání.

 
Celková výše prostředků ze soukromých zdrojů, které 
získali držitelé značky spolehlivosti v jednotlivých 

Značka spolehlivosti je součástí 
celosvětové rodiny značek hod-
notících transparentnost a důvě-
ryhodnost neziskových organizací, 
které sdružuje mezinárodní asoci-
ace ICFO.

Rovněž je součást Programu 
Česká kvalita. 

18 %

https://www.znackaspolehlivosti.cz/hodnoceni-organizaci/
https://www.icfo.org/
http://ceskakvalita.cz/
http://ceskakvalita.cz/
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SEZNAM DRŽITELŮ ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI
k 31. 12. 2020
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SOUTĚŽ ZLATÝ BANÁN
Zlatý banán je ocenění pro nejlepší příběh roku, který se týká toho, jak držitelé značky spolehlivosti využívají prostředky od dárců k pomoci druhým. 

Každý držitel značky spolehlivosti může přihlásit jeden příběh. Vítěze vybírá odborná porota. Vítěz získává křišťálovou cenu Zlatý banán, šek  
v hodnotě 30 000 Kč a věcné dary od partnerů soutěže.

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“

Novinkou druhého ročníku byla speciální cena Akademie ČTK. Cenu si odnesl pří-
běh „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.

Vyhlášení výsledků proběhlo online. Více informací včetně videí z pře-
dávání najdete na stránkách soutěže: www.zlatybanan.cz.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE

0,02 %0,64 %

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)

Firemní dárci

Individuální dárci

Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky apod.)

Dále jsme v roce 2020 obdrželi nefinanční dary ve výši 2 100 618 Kč. Jednalo se především o ochranné prostředky od Tchajpejské hospodářské a kulturní kan-
celáře, které jsme distribuovali mezi naše členské organizace.

Struktura finančních zdrojů v letech 2018 - 2020 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

Celkem náklady: 3 004 000 Kč 
Výnosy: 3 339 000 Kč 
Přesun na rok 2021: 976 306 Kč  
Hospodářský výsledek 2020: 335 000 Kč 

PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ

Náklady na správu a provoz

Celkem

29 %

46 %

25 %

100,00 %

15 %
11 %

11 %

8 %

27 %

27 %
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AVPO ČR 2020
Rozvaha k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

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.
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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Poděkování

Nadace ČEZ

Nadace J&T

Nadace OSF

Nadační fond pomoci

Podpora projektu Neziskovky: co děláme s penězi

Podpora projektu Realizace rozvoje činnosti 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO 
ČR) a stabilizace jejího financování
Posilováním kompetencí neziskových organizací 
k silné občanské společnosti

Podpora soutěže Zlatý banán 2020

Úřad vlády ČR Podpora rozvoje AVPO ČR jako profesionálního 
partnera pro veřejnou správu, business i média

McDonald's 
Česká republika

Sirowa Czech s.r.o.

sanofi-aventis, s.r.o.

Tchajpejská 
hospodářská 
a kulturní kancelář

ALZA.cz

Vyšší odborná škola 
publicistiky

Sponzorská podpora soutěže Zlatý banán 2020

Podpora soutěže Zlatý banán 2020

Podpora rozvoje a profesionalizace pacientských 
organizací

Ochranné pomůcky pro členy AVPO ČR

Podpora soutěže Zlatý banán 2020, ceny pro vítěze

Umožnění studia zástupcům členských organizací 
AVPO CR

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

DOTACE

 FIREMNÍ DARY A SPONZORING

Celkový dar  z roku 2019: 200 000 Kč
Čerpáno 2020: 92 800 Kč

749 754,- Kč

Rozsah projektu 1.10.2020 – 31.3.2023, celková 
částka 82 944, 83 EUR. Čerpáno 2020: 104 419 Kč

25 000 Kč 

896 232 Kč

70 000 Kč

50 000 Kč 

Dary z minulých let, v roce 2020 čerpáno celkem 
473 469 Kč

Nefinanční dar v hodnotě 2 055 150 Kč

Nefinanční dary v hodnotě 45 468 Kč

Reciproční spolupráce v  hodnotě 64 000 Kč
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Poděkování

Právě teď, o.p.s.

Autis centrum, o.p.s.

Achilleus, z.s.

Nové háro, z.s.

I MY, o.p.s.

Podpora činnosti AVPO ČR

Podpora činnosti AVPO ČR

Podpora činnosti AVPO ČR

Podpora činnosti AVPO ČR

Podpora činnosti AVPO ČR

Přemysl Staroveský

Radka Šedivá

Peer to peer výzva, vybraná částka byla určena 
na nákup PC.
Podpora činnosti AVPO ČR

DARY OD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

DARY OD INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ

3 000 Kč

4 500 Kč

4 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč 

21 370 Kč

6 000 Kč
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IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

72074086

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s. zájmový spolek
5. května 1640/65
Praha 4
140 21

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 276Součet A.I.1. až A.I.6. 2 1 276A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1333 133A. I. 1.

Opravy a udržování 55 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 36 3A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 47 4A. I. 5.

Ostatní služby 1 1318 1 131A. I. 6.

Osobní náklady 1 721Součet A.III.10. až A.III.14. 13 21 719A. III.

Mzdové náklady 21 36214 1 364A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 35015 350A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 717 7A. III. 13.

Ostatní náklady 7Součet A.V.16. až A.V.22. 21 25A. V.

Jiné ostatní náklady 2528 7A. V. 22.

Náklady celkem 3 0043 000 439Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 886Hodnota B.I.1. 41 886B. I.

Provozní dotace 88642 886B. I. 1.

Přijaté příspěvky 2 079Součet B.II.2. až B.II.4. 43 2 079B. II.

Přijaté příspěvky (dary) 1 70045 1 700B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 37946 379B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 37447 75299B. III.

Výnosy celkem 3 3393 264 7561Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 335264 71C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění 335264 71D. 63ř. 62 - ř. 37

zájmový spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 03.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

poradenství v oblasti řízení



1 x příslušnému fin. orgánu

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s. zájmový spolek
5. května 1640/65
Praha 4
140 21(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

72074086

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 239 239

Ocenitelná práva (014) 4 239239A. I. 3.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -239 -239
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 -239-239A. IV. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 862974
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 62

Materiál na skladě (112) 42 62B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 142 57
Odběratelé (311) 52 1832B. II. 1.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 2B. II. 4.

Jiné pohledávky (378) 68 37110B. II. 17.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 818 1 710
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 2010B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 690808B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 14 33
Náklady příštích období (381) 81 85B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 259B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 862974



a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 1 459763
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 683 1 038

Fondy (911) 88 1 038683A. I. 2.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 80 421
Účet výsledku hospodaření (963) 91 335xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-323A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 86403A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 403211
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 210 301

Dodavatelé (321) 106 4844B. III. 1.

Ostatní závazky (325) 109 22B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 129105B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 5546B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 1713B. III. 9.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 11B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 39B. III. 17.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 1 102
Výdaje příštích období (383) 130 421B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 60B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 862974

zájmový spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 03.05.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

poradenství v oblasti řízení
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Příloha k účetní závěrce 

Rozvahový den: 31. 12. 2020 

Účetní období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

Údaje jsou uváděny v korunách 

 

Obecné údaje 

 

Popis účetní jednotky 

 

Účetní jednotka /neziskový sektor/: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 

 

Datum vzniku: 29. 6. 2010 

 

Sídlo: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

 

Kontaktní adresa: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

 

Právní forma:  zájmové sdružení právnických osob do 24. 11. 2014 

  spolek od 25. 11. 2014                        

 

IČ: 72074086 

 

Hlavní předmět činnosti a poslání: 

Všestranná podpora rozvoje transparentních veřejně prospěšných organizací České republiky. 

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního 
neziskového sektoru.  
Jsme neoborovou asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružujeme více než sto neziskových 
organizací. Převážně se jedná o poskytovatele veřejně prospěšných služeb. Podporujeme rozvoj a 
stabilitu našich členských neziskovek 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. 
 

 

Statutární orgán k rozvahovému dni: 

Prezident – Ing. Marek Šedivý 

 

Zřizovatelé (zakládající členové): 

Neziskovky.cz, o.p.s. ( nyní Studujte.cz, o.p.s.)  

Se sídlem Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 

IČ: 25756800 

 

a 

 

Nadace Neziskovky.cz 

se sídlem Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 

IČ: 45772428 
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Informace o místech poskytování činnosti a poslání jednotky: 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s., 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

 

Organizace byla zapsána do spolkového rejstříku dnem 1. 1. 2014. 

Organizace změnila v roce 2014 právní formu ze zájmového sdružení právnických osob na 

spolek. 

Změna právní formy byla zapsána 25. 11. 2014. 

V roce 2017 došlo ke změně sídla spolku. 

 

 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů a výše 

stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 

listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků 

ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou 

kategorii členů: 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2020 činil: 4 zaměstnanců. 

Celková výše osobních nákladů činila 1 721 796,-- Kč. 

Odvody ze zdravotního i sociálního pojištění a daně z příjmů byly řádně uhrazeny.  

Žádné odměny či funkční požitky členům statutárních či jiných orgánů stanoveny nebyly.  

 

Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v 

osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy 

nebo jiné smluvní vztahy, výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v 

písmenu n), s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených 

částkách, jakož i o závazcích přijatých na jejich účet jakožto určitý druh záruky s 

uvedením celkové výše pro každou kategorii členů: 

Členové účetní jednotky mají podíl pouze na účetních jednotkách, které neposkytovaly nebo 

nepřijímaly plnění od účetní jednotky. 

 

 

Informace o účetní politice 

 

Aplikace obecných účetních metod 

 

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláškou  

č. 504/2002 Sb. 

Účtový rozvrh nebyl modifikován oproti běžným zvyklostem. 

Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky, odchylky od metod daných výše uvedených postupů 

účtování. 

Místo úschovy účetních dokladů a informací je na adrese: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 

Praha 4 

 

Za rozhodující vnitroúčetní směrnice jednotka považuje tyto směrnice: 

 oběh účetních dokladů 

 dle oběhu účetních dokladů je osobou odpovědnou za zaúčtování: Libuše Choloniewská 

 dle oběhu účetních dokladů je osobou odpovědnou za účetní případ: Monika Jindrová 

 inventarizace 

 členové inventarizační komise: Monika Jindrová, Aleš Mrázek 

 fyzická inventura pokladní hotovosti probíhala 30. 12. 2020 
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 dokladová inventura probíhala od 9. 1. 2021 do 17. 2. 2021 

 normy úbytků nejsou stanoveny 

 rozhodnutí o výjimce kompenzace nebylo uplatněno 

 oceňování - ceny, změny cen, opravné položky - nebyly 

 

Účetní stav souhlasí se skutečným. 

 

Tvorba rezerv: 

účetní jednotka netvoří rezervy. 

 

Způsob oceňování a odpisování 

Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za 

základ: 

 veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum úhrady 

 rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce 

známy ke dni sestavení účetní závěrky 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši  

60 000,00 Kč včetně. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 

cenu v případě, že se jedná o technické zhodnocení definované zákonem o dani z příjmů. Běžné 

opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,00 Kč se nevy-

kazuje v rozvaze a účtuje se při pořízení jednorázově do nákladů. Majetek pod tuto hodnotu je 

zahrnut rovnou do nákladů na účtu 518000. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a 

náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši  

40 000,00 Kč včetně. 

Dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v 

případě, že se jedná o technické zhodnocení definované zákonem o dani z příjmů. Běžné opravy 

a údržba se účtují do nákladů. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v rozmezí od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč se účtuje 

přímo do nákladů na účtu 501.  

Majetek do 3 000,00 Kč se účtuje při pořízení jednorázově do nákladů. 

 

Pohledávky se účtují v nominální hodnotě, respektive v ceně pořizovací. Pochybné pohledávky 

se snižují pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na svou realizační hodnotu. 

 

Vlastní jmění – účetní jednotka eviduje ve vlastním jmění nevyčerpané dary a výsledek 

hospodaření minulých let.  

 

Asociace nemá vytvořen rezervní fond. 

 

Závazky jsou vykázány v nominální hodnotě. Za krátkodobé závazky a úvěry se ve výkaznictví 

považuje i část dlouhodobých položek, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. 

 

Účetní jednotka nepořizuje majetek formou finančního nájmu. 
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Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném 

čase. V roce 2020 nebyly reprodukční ceny použity. 

 

Účetní jednotka nerealizovala žádné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a 

postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období. 

 

Účetní jednotka nerealizovala žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví. 

 

Účetní jednotka nevytvořila žádné opravné položky. 

 

 

Účetní jednotka nestanovila reálnou hodnotu u majetku a závazků. 

 

Účetní jednotka nemá podíly s rozhodující účastí nebo podstatným vlivem na jiném subjektu. 

 

Účetní jednotka nevlastní žádné deriváty. 

 

Žádný majetek ani závazky nejsou zajištěny deriváty. 

 

Doplňující informace k výkazům 

 

Významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 

Za rok 2020 byly přijaty členské příspěvky ve výši 379 170,-- Kč. 

Účetní jednotka nemá majetek, jehož ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. 

Rozvaha ani výkaz zisku a ztráty neobsahují položky, ke kterým by bylo potřeba uvést 

doplňující informace ve smyslu §30 odst. 1 písm. t Vyhlášky. 

Účetní jednotka nemá žádný majetek, který není veden v účetnictví a uveden ve výkazech. 

 

Účetní jednotka vlastní finanční prostředky v hotovosti ve výši 11 883,-- Kč a 296,50 EUR a 

finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 1 689 870,93 Kč. 

 

K 31. 12. 2020 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky z darů na účet 911 100. Tyto 

prostředky budou vyčerpány v roce 2021. 

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů na 

účet 682 – Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období) 

nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 

221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje o 

použití darů z fondu podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. 

Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 

64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty (použití individuálních 

darů z fondu má charakter přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav fondu individuálních 

darů odpovídá výši doposud nevyčerpaných darů.  

 

Účetní jednotka má ke dni 31. 12. 2020 tyto závazky: 

 závazky vůči dodavatelům ve výši 47 876,-- Kč, které budou zlikvidovány v roce 2021 

 závazek vůči zaměstnancům za mzdu za prosinec r. 2020 ve výši 129 193,-- Kč, splatný do 

20. 1. 2021 

 závazek vůči PSSZ vyplývající ze mzdy za měsíc prosinec 2020 ve výši 38 553,-- Kč a       

vůči ZP, rovněž vyplývající ze mzdy za měsíc prosinec 2020, ve výši 16 627,-- Kč,       

splatné do 20. 1. 2021 

 závazek vůči finančnímu úřadu, vyplývající ze mzdy za měsíc prosinec 2020 ve výši    

17 254,-- Kč, splatný do 20. 1. 2021 
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Účetní jednotka má ke dni 31. 12. 2020 náklady příštích období ve výši 8 238,23 Kč. 

 

Účetní jednotka má ke dni 31. 12. 2020 pohledávku vůči odběratelům ve výši 18 000,-- Kč, 

splatnou 18. 12. 2020 

 

Účetní jednotka přijala v roce 2020 dary ve výši 2 679 680,28 Kč, a to: 

Nadace J&T 749 754 Kč; Nadační fond pomoci 25 000 Kč; Sirowa Czech s.r.o. 50 000 Kč; 

Přemysl Staroveský 21 370 Kč.  
Nadace OSF 82 944,83 EUR (průběžně čerpáno do roku 2023)  

Uvádíme dárce nad 10 000 Kč, podrobnosti uvádíme ve výroční zprávě.  

 

Účetní jednotka přijala v roce 2020 dotaci od Úřadu vlády ČR v celkové výši 896 232,-- Kč.  

 

Účetní jednotka neposkytla v roce 2020 žádný příspěvek ani nerealizovala veřejnou sbírku.  

 

Výsledek hospodaření roku 2020 je 334 568,70 Kč. 

 

V Praze dne 3. 5. 2021     Marek Šedivý, prezident 
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