Valná hromada AVPO - 25. dubna 2012

Konferenční prostory Evropské komise
Zastoupení v České republice, Jungmannova 24, Praha 1
Dne 25. dubna 2012 jsem se zúčastnila valné hromady Asociace veřejně prospěšných organizací.
Původně jsem si představovala, že to bude ztracený den vyplněný nudným hlasováním, ale
skutečnost mě velice mile překvapila.
Valnou hromadu řídil president Asociace Ing. Marek Šedivý a ihned na počátku ji zrušil, protože
nebyla přítomna polovina všech členů. Náhradní valná hromada, svolaná o 15 minut později, již
usnášeníschopná byla. Postupně se dostavili další členové, takže o návrzích mohlo hlasovat celkem
31 členů.
AVPO funguje 2. rokem a má 74 platných členů, kteří si uhrazením příspěvku obnovili členství na
rok 2012. Jde o 45 občanských sdružení, 20 obecně prospěšných společností, 3 nadace apod. Přesto
definici veřejné prospěšnosti ani definici neziskových organizací není možno najít v žádném
zákoně.
AVPO je členem střešní organizace ENNA Europe, která sdružuje 23 organizací z 20 zemí. Jejím
úkolem je prosazovat zájmy neziskových organizací na evropské úrovni. AVPO je členem bez
hlasovacího práva. Ve stanovách má uvedeno, že o její činnosti mohou rozhodovat i neziskové
organizace placené státem, a to bylo překážkou. Proto došlo ke změně stanov a příspěvkové organizace placené státem budou nadále členy AVPO bez hlasovacího práva.
Kromě tohoto bodu byla schválena Výroční zpráva za rok 2010 a účetní závěrka a audit též za rok
2010. Došlo ke zvolení 3 členů dozorčí rady. Byl též schválen členský příspěvek na rok 2013 ve
výši 2400,- Kč. Jeho současná výše je 2100,- Kč (členský příspěvek není daňový náklad). Účetní
závěrka za rok 2011 bude v rámci změny stanov schválena perrollam po červnovém auditu.
Po přestávce na občerstvení začala pracovní část valné hromady, kde již nešlo o strohá čísla a
jednostranné informace. Dozvěděli jsme se o aktivitách AVPO a byli vyzváni ke spolupráci při
nastavení pravidel fungování a komunikace AVPO.
AVPO začala již v roce 2011 prosazovat zákon o změně občanských sdružení na obecně prospěšné
společnosti. Zákon o této transformaci je nyní v parlamentu a jeho účinnost se předpokládá na
přelomu roku 2012 / 2013. Pokud budou členové souhlasit, změní se jen právní subjekt organizace,
která bude pokračovat ve své činnosti dále, aniž by ztratila svoji historii a musela měnit své IČ. Od
1. 1. 2014 bude platit nový občanský zákoník, který tuto oblast upraví a zákon o transformaci
nahradí. Měl by definovat veřejnou prospěšnost, nastavit míru transparentnosti a určit, jaké benefity
je možné pobírat od státu. Bude doporučována jejich certifikace. Vzniknou interní pravidla AVPO
pro komunikaci, tzv. etický kodex. Zde bude např. definován způsob rozhodování a zveřejňování
hlasování jednotlivých členů. Do konce června budou sestaveny pracovní komise sestavené podle
jednotlivých zájmových oblastí.
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Malé pracovní skupinky navrhovaly, aby AVPO pomáhalo ve spolupráci s médii a poskytovalo
právní a účetní poradenství buď zdarma nebo se slevou. Mikuláš o.p.s. již účetní konzultace se
slevou pro členy AVPO poskytuje. V interní databázi by členské organizace uvítaly diskuse na
různá témata, sdílení informací, podnětů a dobrých zkušeností. Snahou AVPO je postupně
poskytovat členům kvalitní a profesionální servis.
AVPO není asociace s autoritářským vedením. Její president řešil veškeré záležitosti otevřeně, s
lidským přístupem. Snažil se zjistit skutečné názory členských organizací, aby je pak mohl předávat
dál a presentovat navenek směrem ke státním organizacím i tisku. Věřím, že tento president
bude všechny členské organizace AVPO skvěle zastupovat.
Lída Hamanová
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