
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
č. j. 9735/2021-UVCR 

Z Á P I S 

ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 11. února 2021 

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále také „Rada“) řídila její místopřed-

sedkyně H. Válková. Zasedání Rady proběhlo formou videokonference Webex Teams. 

Program: 

1) Zahájení zasedání místopředsedkyní Rady a představení nových členů Rady 

2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 4. září 2020 

3) Osvěta neziskového sektoru v oblasti boje proti financování terorismu  

4) Právní a finanční aspekty zajišťování dobrovolníků v době pandemie nemoci co-

vid-19 z pohledu NNO 

5) Představení plánovaných cílů a opatření v rámci připravovaného strategického 

materiálu vůči NNO na léta 2021 až 2030 

6) Představení materiálu „Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci 

materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019“ 

7) Informační blok  

a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování  

b) Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám 

c) Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioboro-

vých sítí nestátních neziskových organizací“ 

8) Různé  
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Ad 1) Zahájení zasedání místopředsedkyní Rady a představení nových členů a členek Rady  

Místopředsedkyně Rady H. Válková v úvodu informovala přítomné o jmenování šesti nových čle-

nek a členů Rady zastupujících státní správu i neziskový sektor. Za státní správu byli do Rady no-

vě jmenováni náměstkyně Ing. Marie Bílková z Ministerstva financí, náměstek Mgr. Petr Vokáč z 

Ministerstva vnitra, a náměstek PhDr. Karel Kovář, Ph.D. z Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy. Za neziskový sektor byli do Rady nově jmenováni PhDr. Marie Kaufmann, výkonná ředitel-

ka konzultační společnosti EVASCO s.r.o., Mgr. Silvie Pýchová, ředitelka Stálé konference asocia-

cí ve vzdělávání (SKAV), a Mgr. Karel Vondráček, vedoucí Střediska sociálních služeb STŘED, 

z.ú.   

Dále místopředsedkyně Rady uvítala hosty zasedání, a to Mgr. et Mgr. Markétu Šonkovou z Odbo-

ru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana, MBA, ředitel Diecézní 

charity Brno, a Ing. Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. 

H. Válková uvedla, že Rada má v současné době 32 členů, pro dosažení usnášeníschopnosti je 

zapotřebí minimálně 17 přítomných členů s právem hlasovat. Místopředsedkyně konstatovala, že 

Rada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 18 členů. 

Poslední zasedání Rady proběhlo dne 4. září 2020. Zápis byl členům poskytnut spolu s podklady 

pro toto zasedání. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

Usnesení:  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování o návrhu usnesení proběhlo následovně: 

PRO Zdržel se PROTI 

18 0 0 

 
Program zasedání byl schválen.  

 

Ad 2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 4. září 2020 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání provedla tajemnice Rady A. McGehee. Z minulého zasedání 

Rady vyplynuly pro sekretariát Rady dva níže uvedené úkoly:  

o Rada doporučila sekretariátu Rady, aby zahájil jednání se zástupci Ministerstva vnitra ve 

věci zrušení IS NNO/ENNO. Rada souhlasila, aby zajištění sběru dat o dobrovolnictví bylo 

zařazeno mezi plánovaná opatření v oblasti rozvoje dobrovolnictví v rámci Strategie vůči 

NNO na léta 2021 až 2030. 

Tajemnice informovala přítomné, že dne 26. ledna 2021 byl rozeslán do meziresortního připomín-

kového řízení dopisem předsedy vlády ČR materiál s názvem „Návrh na zrušení informačního sys-

tému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnos-

ti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem“, jehož 

cílem je zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidel-

ného šetření dobrovolnické činnosti v ČR Českým statistickým úřadem.  

Opatření "Realizovat reprezentativní výběrové šetření dobrovolnictví v pravidelných intervalech" je 

jedno z plánovaných opatření v oblasti podpory rozvoje dobrovolnictví v rámci připravovaného stra-

tegického materiálu.    



Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
 

Stránka 3 (celkem 10) 

o Rada doporučila svému předsedovi přehodnotit nominaci zástupců do EHSV (do skupiny III 

- Různé zájmy, na období 2020-2025) dle hlasování členů Rady vlády pro nestátní nezis-

kové organizace. 

Tajemnice uvedla, že dne 29. září 2020 bylo společně se zápisem z posledního zasedání Rady 

předáno předsedovi Rady a předsedovi vlády zmiňované doporučení. 

Usnesení:  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informace o plnění úkolu 

z minulého zasedání. 

Hlasování o návrhu usnesení proběhlo následovně: 

PRO Zdržel se PROTI 

19 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
V průběhu projednávání bodu 2 se připojil další člen Rady, čímž se počet přítomných členů zvýšil 

na 19.   

 
Ad 3) Osvěta neziskového sektoru v oblasti boje proti financování terorismu 

Místopředsedkyně Rady uvedla vystoupení M. Šonkové z Odboru bezpečnostní politiky Minister-

stva vnitra, která seznámila přítomné s problematikou osvěty neziskového sektoru v oblasti boje 

proti financování terorismu. 

Na úvod vystoupení M. Šonková uvedla, že přestože se zneužití NNO pro financování terorismu 

bez jejich vědomí nevyskytuje v České republice běžně, závažnost je vysoká. Z tohoto důvodu 

byla identifikovaná potřeba zaměřit se na vhodnou prevenci.  

Osvětové materiály, které členové Rady obdrželi společně s pozvánkou na dnešní zasedání, jsou 

výsledkem práce meziresortní pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra, která je součástí Národního 

procesu hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu, a která posuzuje míru 

zranitelnosti NNO vůči riziku zneužití k financování terorizmu a navrhuje vhodná opatření ke zmír-

nění těchto rizik.  

V návaznosti na 5. kolo hodnocení výboru Moneyval Rady Evropy (2018) a akčního plánu, jehož 

obsahem jsou konkrétní úkoly legislativního i nelegislativního charakteru, jejichž cílem je zmírnit či 

odstranit zjištěná rizika, byly navrženy dva klíčové osvětové materiály pro NNO a státní správu.   

M. Šonková stručně představila osvětové materiály. Podotkla, že oba materiály jsou právně nezá-

vazné a je možné je volně šířit. Texty jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra. 

Brožura je dostupná i v anglické verzi.  

Materiál „Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu“ má za cíl poskyt-

nout pomocnou ruku v prevenci financování terorismu a pomoci pochopit základní rizika, kterým 

mohou být NNO vystaveny. Materiál slouží jako podklad pro zavádění dobré praxe, informuje 

o této problematice a přispívá ke snížení zranitelnosti NNO.  

Druhý materiál „Riziko zneužití NNO pro účely financování terorismu či praní špinavých peněz“, 

který se zaměřuje na objasnění hrozeb a identifikaci rizikových identifikátorů, slouží jako podklad 

https://www.mvcr.cz/cthh/soubor/dokumenty-k-aktualitam-cthh--brozura-osveta-pro-neziskovy-sektor-v-oblasti-boje-proti-financovani-terorismu-pdf.aspx
https://www.google.com/search?q=Riziko+zneu%C5%BEit%C3%AD+site.ministerstvo+vnitra&rlz=1C1GCEA_enCZ911CZ911&oq=riz&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i433j0i433j0l6.3032j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
 

Stránka 4 (celkem 10) 

pro vyhodnocování rizikovosti i u jiných právnických osob, jako jsou např. příjemci dotačních pro-

středků či dodavatelé služeb pro státní orgány. Tento materiál byl vyhotoven ve dvou verzích. Ne-

veřejná verze obsahuje citlivější informace v oblasti identifikací některých identifikátorů.   

H. Válková ocenila práci Ministerstva vnitra, zejména způsob zpracování a doporučila jej NNO. 

R. Basch upozornil na problematiku nejednotnosti výkladu v určování vlastníka například u nada-

ce, kdy různé instituce považují za vlastníka nadace někoho jiného. R. Basch by uvítal, kdyby ma-

teriál poskytl informace i v této oblasti.  

M. Šonková uvedla, že určování vlastníka NNO nespadá do agendy odboru bezpečnostní politiky, 

ale poukázala na zákon o evidenci skutečných majitelů a přislíbila tuto informaci předat kolegům 

na Ministerstvu vnitra, kteří tuto agendu řeší. 

L. Deverová informovala o právní úpravě evidence skutečných majitelů, která má pomoci odstranit 

nejasnosti v otázce skutečných majitelů a vstupuje v účinnost od 1. června 2021. Uvedla, že právní 

úprava zavádí automatický průpis, kdy budou automaticky propsány majitelé z veřejných rejstříků 

u nadací, nadačních fondů, spolků, obecně prospěšných společnosti a ústavů. Podle této právní 

úpravy církve, náboženské společnosti, evidované církevní právnické osoby, obecně prospěšné 

společnosti a ústavy, které jsou zřízeny státem, krajem nebo obcí, nemají majitele.   

J. Kamenický kladně ohodnotil úroveň zpracování osvětových materiálů, zejména jejich praktič-

nost.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci k osvětě nezisko-

vého sektoru v oblasti boje proti financování terorismu.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

19 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 4) Právní a finanční aspekty zajišťování dobrovolníků v době pandemie nemoci covid-19 

z pohledu NNO 

H. Válková uvedla vystoupení zástupců Charity ČR. Jako první se slova ujala T. Veselá, předsed-

kyně kolegia dobrovolnictví, která informovala přítomné o aktivitách Charity ČR v oblasti zapojení 

dobrovolníků v době pandemie. Dále uvedla konkrétní příklady problémů, na které se zapojováním 

dobrovolníků Charita ČR naráží. O. Haičman, ředitel Diecézní charity Brno, dodal, že na jaře 2020 

se zejména vypomáhalo se šitím roušek a rozvozem potravin, na podzim 2020 se však výpomoc 

přesunula do zařízení zdravotních a sociálních služeb. A právě s využitím dobrovolníků v těchto 

zařízeních vzniká problém, kdy např. podávání stravy je dle zákona o sociálních službách považo-

váno za odborný výkon. Uvedl, že podle zákona o dobrovolnické službě, akreditovaní dobrovolníci 

nemohou vykonávat žádnou odbornou činnost v sociálních a zdravotních službách. Na příkladu 

Domova pokojného stáří v Brně ukázal, jak je v případě výpadku vyššího počtu pracovníků zapo-

jení dobrovolníků pro zajištění provozu důležité. O. Haičman informoval, že se obrátil na Minister-

stvo vnitra s žádostí o legislativní řešení, které by umožnilo využití dobrovolníků na odbornou práci 

v době pandemie. Na základě této žádosti Ministerstvo vnitra uspořádalo meziresortní jednání, 
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jehož výsledkem je společné stanovisko. Podle O. Haičmana ze stanoviska vyplynulo, že najímání 

dobrovolníků na odbornou práci je možné uzavíráním DPP a DPČ s dobrovolníky. K tomuto dodal, 

že touto cestou vznikají NNO vysoké výdaje.  

O. Haičman ještě doplnil, že v rámci společného stanoviska Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) navrhlo jedno řešení, které se opírá o usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1028, kdy 

po dobu nouzového stavu mohou sociální služby minimalizovat provádění základních činností a je 

tedy možné, aby činnosti podpůrné či činnosti, které by z důvodu omezení nebyly poskytovány, 

vykonávali dobrovolníci. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví nelze odborné činnosti vyko-

návat dobrovolníky. 

Na závěr svého vystoupení O. Haičman vznesl požadavek na legislativní řešení a dále s ohledem 

na meziresortnost této oblasti, která přesahuje působnost Ministerstva vnitra, dal ke zvážení pře-

vedení agendy dobrovolnictví z Ministerstva vnitra na Úřad vlády.  

Na prezentaci navázala L. Vonka Černá, členka Rady a předsedkyně Národní asociace dobrovol-

nictví. L. Vonka Černá zdůraznila, že oblasti dobrovolnictví chybí národní autorita, která by dala 

váhu dobrovolnictví, a dále chybí finanční podpora managementu dobrovolnictví. Nicméně se do-

mnívá, že současný zákon je dostatečný. Zákon neomezuje rozvoj dobrovolnictví. 

Cílem dle jejích slov je, aby se vláda ČR přihlásila k dobrovolnictví a uvědomila si jejich nepostra-

datelnost. L. Vonka Černá dále poukázala na potřebu finanční podpory zejména do regionů. Vyjád-

řila přesvědčení, že je to malá investice s velkým společenským dopadem.  

H. Válková upozornila na rozpor ve vystoupeních L. Vonky Černé a O. Haičmana, kdy L. Vonka 

Černá nevidí řešení ve změně stávajícího zákona o dobrovolnické službě.  L. Vonka Černá uvedla, 

že poslední dva pokusy o novelizaci zákona směřovaly ke komplikaci fungování v zapojování dob-

rovolníků a zvýšení administrativy a s ní spojené zvýšení výdajů. L. Vonka Černá apeluje na vznik 

struktury, která více propracuje management dobrovolnictví a vytvoření finanční podpory.   

J. Kamenický se domnívá, že dobrovolnictví v době pandemie je klíčové pro zdravotnické a sociál-

ní služby. V této aktuální situaci vidí řešení v mimořádném dotačním řízení, které by pokryly nákla-

dy spojené s vysíláním dobrovolníků.  

O. Haičman zareagoval, že je potřeba upravit zákony jednotlivých resortů MPSV a MZD tak, aby 

umožnily využití neakreditovaných dobrovolníků a specifikovaly, co musí dobrovolník splňovat 

(vzdělání, praxi), aby mohl vykonávat odbornou činnost.  

M. Bílková vyjádřila nesouhlas s původním návrhem usnesení Rady, který požadoval řešení také 

po Ministerstvu financí. Domnívá se, že příslušná ministerstva mají v rámci svých kapitol rozpočtu 

přístup k mimořádným prostředkům a je pouze na nich, jak je v rámci svých rozpočtů využijí.  

A. Sedláček z České rady děti a mládeže souhlasí s O. Haičmanem, že řešením není změna zá-

kona o dobrovolnické službě, který upravuje dobrovolnictví v obecné šíři, ale zaměřit se na zákony 

upravující sociální a zdravotní služby.  

Z. Jentschke Stöcklová informovala přítomné, že MPSV na základě vzneseného podnětu vydalo 

výklad, který uvádí, že rozsah činností si stanoví ředitelé zařízení dle potřeb. Platnost není omeze-

na po dobu nouzového stavu, ale po celou dobu pandemie. Dále uvedla, že MPSV nemá samo-

statný dotační titul pro dobrovolníky, ale v rámci stávajících dotačních titulů MPSV je možné přispí-

vání na dobrovolníky. Totéž platí i pro speciální dotační tituly MPSV související s pandemií covid-

19. Ještě dodala, že zákon o sociálních službách je aktuálně u Legislativní rady vlády ČR a druhá 

varianta zákona byla předložena minulý týden několika poslanci. Vzhledem k tomu, že jsou aktuál-

https://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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ně otevřeny dvě verze zákona o sociálních službách, doporučuje, aby případný návrh změny zá-

kona byl konzultován přímo s MPSV.    

M. Barbořík z Ministerstva vnitra, které je gestorem problematiky dobrovolnictví, uvedl, že resort 

rychle reagoval na potřeby, které vzešly ze strany NNO ohledně právní nejistoty v působení dobro-

volníků. Podnět NNO byl přenesen na Ústřední krizový štáb. V rámci svolaného meziresortního 

jednání se posoudily všechny právní předpisy. Překážky, které by bránily využívání dobrovolníků 

v době pandemie, se ukázaly na straně speciálních předpisů (zákon o sociálních službách, zákon 

o zdravotních službách a zákony o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k vý-

konu zdravotnických povolání). M. Barbořík dodal, že resorty se z legislativního a věcného hledis-

ka brání, aby dobrovolníci byli využíváni při kvalifikovaných činnostech. K návrhu usnesení M. Bar-

bořík uvedl, že dotační program na rozvoj dobrovolnické služby je dlouhodobě podfinancovaný při 

aktuální výši 15 mil. Kč a uvítal by navýšení finančních prostředků.  

H. Valková souhlasí s legislativním řešením, a pokud Rada v tomto duchu přijme konkrétní usne-

sení, projedná to s příslušnými ministry a jejich náměstky.   

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci k problematice za-

jišťování dobrovolníků v době pandemie nemoci covid-19 z pohledu NNO a doporučuje Mi-

nisterstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věci, aby 

urychleně řešily dílčí legislativní nedostatky a posílily finanční zabezpečení dobrovolnické 

činnosti, která v mimořádných situacích doplňuje podporu a pomoc pro nejpostiženější 

skupiny obyvatelstva.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

19 1 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
V průběhu projednávání bodu 4 se připojil další člen Rady, čímž se počet přítomných členů zvýšil 

na 20.   

Ad 5) Představení plánovaných cílů a opatření v rámci připravovaného strategického mate-

riálu vůči NNO na léta 2021 až 2030 

Tajemnice Rady představila členkám a členům Rady strategický materiál na období 2021-2030, 

jehož úkolová část byla Radě zaslána s pozvánkou na dnešní zasedání Rady. Na úvod tajemnice 

seznámila Radu s harmonogramem přípravy strategického materiálu. Materiál vznikal v letech 

2020–2021. V průběhu celé přípravy se podařilo zachovat otevřený přístup. Strategie byla formu-

lována v přímé součinnosti se zástupci veřejné správy, NNO, ale také akademické sféry a veřej-

nosti. Materiál tvoří textová část, která se připravovala po vzoru lidskoprávních strategií na Úřadu 

vlády. Tato část představuje doprovodný text k plánovaným opatřením, tj. popisy výchozího stavu 

a žádoucích změn, které povedou k cílům. Tajemnice uvedla, že strategie nemá ambice suplovat 

akademický dokument, ale zaměřuje se výhradně na strategické oblasti pro vymezené období.  

Přílohou strategie je logický rámec a Akční plán na léta 2021 až 2024. Implementace strategie 

bude probíhat na základě tří na sebe navazujících akčních plánů. Obsahem akčního plánu jsou 

vybraná opatření včetně jejich detailnější popisů, jejichž realizace spadá do období 2021 až 2024. 
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K soustavě cílů uvedla, že na toto období byly stanoveny 3 strategické oblasti, které jsou rozděleny 

do 3 strategických cílů, 9 specifických cílů a 44 konkrétních opatření. V rámci představení jednotli-

vých oblastí se tajemnice zaměřila na stručné představení specifických cílů a klíčových opatření.  

H. Tajčová vyjádřila podporu opatření, které cílí na zajištění víceletého financování. Domnívá se, 

že změnu financování ocení nejen zástupci neziskového sektoru, ale uvítalo by ji i Ministerstvo 

spravedlnosti, které považuje administraci dotačních programů, které umožňují přidělení dotace 

pouze na rok, za neefektivní. Případná změna by byla přínosná jak pro poskytovatele, tak pro pří-

jemce.      

S. Pýchová požádala sekretariát Rady o zpřístupnění kompletního materiálu včetně textové části. 

Dále uvedla, že vzdělávací organizace vítají opatření zaměřené na propojování neformálního 

a formálního vzdělávání.  

M. Bílková vyjádřila pochybnosti k opatření, které cílí na změnu rozpočtových pravidel, jež by 

umožnila závazně poskytnout víceleté dotace. Obdobné snahy se M. Bílková účastnila již několi-

krát a naráží to na princip rozpočtování, ale Ministerstvo financí se k tomu oficiálně vyjádří v rámci 

meziresortního připomínkového řízení.  

A. Mrázek poděkoval celému sekretariátu Rady za přípravu dokumentu, které probíhalo za ztíže-

ných podmínek z důvodu pandemie. Strategický materiál považuje za dobře připravený a vyváže-

ný. Doufá, že vznesené připomínky budou konstruktivní a materiál bude představovat oporu NNO 

pro vymezené období.   

M. Kaufmann ocenila práci na strategii a vznesla dotaz na přípravu zpráv o plnění akčních plánů.  

Tajemnice Rady uvedla, že zpracování zpráv o plnění akčních plánů půjde za sekretariátem Rady. 

Na přípravě se budou také podílet gestoři (resorty) daných opatření a pracovní skupina.  

M. Lejsal ocenil strukturu a přehlednost úkolové části strategického materiálu a vznesl dotaz na 

indikátory specifických cílů, které logický rámce aktuálně neobsahuje. Tajemnice Rady odpovědě-

la, že vzhledem k tomu, že sekretariát Rady nedisponoval vstupními daty, logický rámec nebude 

doplněn o indikátory.   

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí navrhované cíle a opatření 

připravované Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 

na léta 2021 až 2030 a žádá svého předsedu, aby finalizovaný strategický materiál rozeslal 

do meziresortního připomínkového řízení a poté předložil vládě.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

19 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

V průběhu projednávání bodu 5 se omluvil ze zasedání jeden člen Rady, čímž se počet přítomných 

členů snížil na 19. 
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Ad 6) Představení materiálu „Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiá-

lu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019“ 

Tajemnice Rady představila přítomným nový materiál sekretariátu Rady, který byl zaslán Radě 

společně s pozvánkou a jehož cílem je poskytnout informace o skutečně vynaložených finančních 

prostředcích ze státního rozpočtu ČR poskytovaných formou dotace, jejichž prostřednictvím stát 

zajišťuje veřejně prospěšné služby a činnosti od externích soukromoprávních subjektů. Tajemnice 

uvedla, že materiál navazuje na Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na rok 2019 a do-

tační programy mimo Hlavní oblasti nejsou sledovány. Dále dodala, že materiál byl zpracován ve 

spolupráci s resorty, které poskytly podklady. Tajemnice upozornila, že metodicky materiál nena-

vazuje na žádný předchozí materiál Rady. Na úvod tajemnice představila strukturu materiálu 

a poté seznámila přítomné s hlavními zjištěními a závěry.  

A. Mrázek ocenil přípravu materiálu, ale s ohledem na omezenou oblast sledování, trvá na návratu 

původního materiálu Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů nebo obdobného materiálu, 

který by pokryl všechny veřejné zdroje financování NNO. Pro zlepšení obrazu NNO považuje do-

stupnost dat o financování NNO z veřejných rozpočtů za důležité.   

Tajemnice Rady reagovala omezenými možnostmi sekretariátu Rady a poukázala na provázanost 

materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO, který přináší přehled všech tematických 

hlavních oblastí a informace k jednotlivým dotačním programům, které resorty plánují vyhlásit pro 

následující rozpočtové období, a novým materiálem, který zpřístupňuje informace o čerpaných 

prostředcích v daném roce.   

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace:  

I. bere na vědomí Souhrnnou informaci o poskytnutých dotacích v rámci materiálu 

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 a pověřuje sekretariát 

Rady, aby zpřístupnil materiál veřejné správě, veřejnosti a NNO; 

II. pověřuje sekretariát Rady zpracováním materiálu pro rok 2020.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

18 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Před projednáváním bodu 6 se omluvil ze zasedání jeden člen Rady, čímž se počet přítomných 

členů snížil na 18. 

 

Ad 7) Informační blok   

Ad 7a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování 

Členka Rady a předsedkyně Výboru pro legislativu a financování (dále jen „Výbor“) L. Deverová 

informovala přítomné o činnosti Výboru, který se od posledního zasedání Rady sešel dvakrát, a to 

dne 24. listopadu 2020 a dne 28. ledna 2021. 



Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
 

Stránka 9 (celkem 10) 

Listopadového online jednání se účastnilo sedm nových členek a členů Výboru, neboť v letních 

měsících proběhl jejich výběr a jmenování. Výbor byl informován o podnětu, který na zářijovém 

zasedání Rady vznesl Zdeněk Ertl k problematice spolků, které nezvolily po uplynutí funkčního 

období nové statutární orgány, a projednal možná řešení. Členové Výboru byli dále seznámeni 

s předběžnými výsledky druhého šetření Fóra dárců, které navázalo na šetření z jara 2020 a dota-

zovalo se na dopady pandemie covid-19 na činnost NNO. Mezi další témata listopadového jednání 

patřila problematika dobrovolnictví v době pandemie a příprava strategického materiálu vůči NNO.  

Důležitým bodem listopadového jednání bylo projednání několika právních předpisů, které mají 

vztah k NNO, a to Lex covid justice 2, novela AML zákona a zákona o evidenci skutečných majite-

lů. 

L. Deverová informovala, že na jednání dne 28. ledna 2021 byla členům Výboru představena kal-

kulačka finančního zdraví NNO. Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo software pro 

hodnocení finančního zdraví NNO, který bude sloužit jako nástroj pro predikci bankrotu a pro po-

souzení bonity servisních NNO a spolků. Na tomto jednání byl Výbor dále seznámen se stavem 

příprav strategického materiálu, s činností Pracovní skupiny k veřejným sbírkám a byl mu předsta-

ven nový materiál, který informuje o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti pro rok 

2019, který byl představen v bodu 6.  

L. Deverová dále uvedla, že významným bodem lednového jednání bylo vystoupení PhDr. Oldři-

cha Čepelky, člena Výboru pro EU, s podnětem k vydání prohlášení Rady o úloze neziskového 

sektoru v současné pandemii. Hlavním cílem prohlášení je upozornit na potřebu respektu a uznání 

ze strany veřejné správy, médií a veřejnosti.  

Vzhledem k tomu, že většina přítomných členů Výboru souhlasila s postoupením tohoto prohlášení 

na Radu, L. Deverová požádala o možnost představení prohlášení členkám a členům Rady.   

Po představení prohlášení se jako první do rozpravy přihlásila M. Bílková, která vznesla požada-

vek na úpravu některých částí prohlášení, jemuž bylo vyhověno.  

A. Mrázek se dotázal na využitelnost prohlášení. L. Deverová odpověděla, že prohlášení slouží 

k propagaci a uvědomění si významu neziskového sektoru zejména v této době.  

O další úpravu textu prohlášení požádali M. Lejsal, O. Šejtka, M. Šedivý a M. Kaufmann. 

Vzhledem k tomu, že Rada nebyla již usnášeníschopná, usnesení k tomuto bodu programu nebylo 

přijato. 

Ad 7 b) Pracovní skupina k veřejným sbírkám  

Předseda M. Šedivý seznámil přítomné s činností Pracovní skupiny k veřejným sbírkám, která se 

od posledního zasedání Rady sešla dvakrát, a to 26. listopadu 2020 a 10. února 2021. Skupina je 

různorodá. Tvoří jí jak zástupci NNO, tak i zástupci státní správy, firemního sektoru a akademické 

sféry. Pracovní skupina na svých jednáních připravuje podklady pro případnou novelu nebo nový 

návrh zákona o veřejných sbírkách. M. Šedivý se domnívá, že se podaří ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra připravit zákon, který bude motivační pro NNO využívat veřejné sbírky 

k získávání prostředků.   
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M. Šedivý v rámci svého vystoupení vznesl dotaz na Ministerstvo vnitra, jestli na úrovni resortu 

vzniká pracovní skupina k tomuto zákonu a dále požadavek na posílení zastoupení Ministerstva 

vnitra na činnosti pracovní skupiny na úrovni odboru nebo alespoň oddělení.   

O. Mátl odpověděl, že do platformy o debatě k veřejným sbírkám na půdě Ministerstva vnitra zajistí 

zapojení zástupců pracovní skupiny a také požádá ředitele odboru všeobecné správy P. Voříška, 

aby se účastnil jednání pracovní skupiny. 

J. Kamenický vznesl dotaz na efektivitu existence dvou pracovních skupin, které řeší identické 

téma.   

H. Válková odpověděla, že tento model může fungovat vzhledem k tomu, že NNO v rámci nefor-

málních diskusí připravují potřebná zdůvodnění, která se poté přenesou na úřednickou úroveň 

a propojí s legislativní úrovní. 

M. Šedivý uvedl, že výstupy z diskuse NNO budou přínosné pro tvůrce nového zákona a účast 

několika zástupců na činnosti pracovní skupiny Ministerstva vnitra považuje za dostatečnou.   

Vzhledem k tomu, že Rada nebyla již usnášeníschopná, usnesení k tomuto bodu programu nebylo 

přijato. 

Ad 7 c) Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí 

NNO“ 

Tajemnice Rady A. McGehee informovala o stavu dotačního programu pro rok 2021. Dotační pro-

gram pro rok 2021 byl vyhlášen dne 3. srpna 2020 s alokací 3 000 000 Kč. Sekretariátu Rady byly 

doručeny do termínu uzávěrky celkem 4 žádosti.  

Všechny žádosti prošly v průběhu října 2020 formální a věcnou kontrolou. Následně dne 5. listo-

padu 2020 hodnotící komise projednala všechny 4 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž doporučila 

zcela poskytnout dotaci 1 žadateli a u 3 žadatelů doporučila úpravu žádosti. Z těchto žádostí byly 2 

navrženy k podpoře v plné výši a 1 žádost doporučena ke krácení. Začátkem ledna 2021 proběhlo 

jednání Komise s hlasováním per rollam o upravených žádostech, poté byla připravena žádost 

o rezervaci prostředků.   

Vzhledem k tomu, že Rada nebyla již usnášeníschopná, usnesení k tomuto bodu programu nebylo 

přijato. 

Ad 8) Různé 

Místopředsedkyně Rady poděkovala přítomným za účast. Termín příštího zasedání Rady byl 

předběžně stanoven na květen 2021.   

 

                                                                              prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 

místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


