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č. j. 32726/2020-UVCR 

Z Á P I S 

ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 4. září 2020 

Úřad vlády České republiky 

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina 

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

sedkyně H. Válková. 

Program: 

1) Zahájení fotografické výstavy „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost 

v boji proti covid-19“ 

2) Zahájení zasedání   

3) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 19. února 2020 

4) Dopady pandemie covid-19 na nestátní neziskové organizace 

5) Informační blok  

a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování  

 Problematika využitelnosti IS NNO/ENNO a sledování dat v oblasti dobro-

volnictví  

 Problematika aplikace zákona o veřejných sbírkách  

b) Informace o činnosti Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 

2021 až 2030 

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

vých sítí nestátních neziskových organizací“ 

6) Různé  
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Ad 1) Zahájení fotografické výstavy „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji 

proti covid-19“ 

Bezprostředně před druhým řádným zasedáním Rady v tomto roce předseda vlády a předseda 

Rady Ing. Andrej Babiš a zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady prof. 

Helena Válková slavnostně zahájili v Lichtenštejnském paláci fotografickou výstavu, kterou připra-

vil sekretariát Rady a která dokumentuje obrovské nasazení a nezištnou pomoc nestátních nezis-

kových organizací (dále jen „NNO“) během nouzového stavu. 

 

Ad 2) Zahájení zasedání prof. Helenou Válkovou, zmocněnkyní vlády pro lidská práva a mís-

topředsedkyní Rady  

Místopředsedkyně Rady H. Válková v úvodu informovala přítomné o jmenování dvou nových členů 

a členek Rady zastupujících státní správu. Do Rady byla nově jmenována náměstkyně Mgr. Kate-

řina Blažková z Ministerstva obrany a náměstek Mgr. Milan Němeček, Ph.D. z Ministerstva kultury.  

Dále místopředsedkyně Rady uvítala hosty zasedání, a to pana JUDr. Michala Barboříka, ředitele 

Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, pana Ing. Mgr. Ondřeje Menouška z Odboru 

eGovernment Ministerstva vnitra, paní Mgr. Kláru Šplíchalovou, ředitelku Fóra dárců, pana Ing. 

Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a pana Ing. Aleše Sed-

láčka, předsedu České rady dětí a mládeže. 

H. Válková uvedla, že Rada má v současné době 31 členů, pro dosažení usnášeníschopnosti je 

zapotřebí minimálně 16 přítomných členů s právem hlasovat. Místopředsedkyně konstatovala, že 

Rada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 20 členů. 

Poslední zasedání Rady proběhlo dne 19. února 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 

20 0 0 

 
Program zasedání byl schválen.  

 

Ad 3) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 19. února 2020 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání provedla tajemnice Rady A. McGehee. Uvedla že, z minulého 

zasedání Rady vyplynulo pět níže uvedených úkolů pro sekretariát Rady:  

o Rada schválila nový návrh Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR 

NNO ústředními orgány státní správy v předloženém znění a doporučila svému předsedovi, 

aby materiál po ukončení připomínkového řízení předložil vládě. 

Tajemnice informovala přítomné, že materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení 

dne 8. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek do 24. dubna 2020. Všechny vznesené zásadní 

připomínky byly vypořádány. Materiál byl vládě předložen bez rozporu a ta jej na svém jednání dne 

1. června 2020 schválila usnesením č. 591. 
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V druhé polovině srpna 2020 sekretariát Rady rozeslal dotujícím resortům dotaz ohledně dodržo-

vání jednoho z doporučovaných termínů vyplývajícího ze Zásad, a to, aby lhůta pro podání žádosti 

o poskytnutí dotace byla stanovena do 30. září roku, jenž předchází rozpočtovému roku, na nějž 

může být požadovaná dotace poskytnuta. 

Na základě získaných odpovědí o stavu 78 dotačních programů z celkového počtu 86 programů 

vedených v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěš-

ných činností pro rok 2021, celkem u 38 dotačních programů byl stanoven termín téměř v souladu 

se Zásadami (s odchýlením v rozsahu jednoho týdne), u dalších 32 plánují resorty stanovení uzá-

věrky od poloviny října do poloviny listopadu, u dalších 4 dotačních programů bude termín uzávěr-

ky stanoven až v roce 2021 na základě schválení státního rozpočtu a 4 dotační programy se ne-

budou pro rok 2021 vyhlašovat vůbec.    

Tajemnice Rady dále konstatovala, že doporučený termín má za cíl zefektivnit proces poskytování 

dotací NNO a zajistit poskytovatelům dotací ze státního rozpočtu dostatek času na správu dotač-

ních programů.   

o Rada dále schválila na únorovém zasedání změnu názvu a návrh na úpravu obsahu mate-

riálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných čin-

ností pro rok 2021. 

Materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení dne 19. května. 2020, s termínem 

dodání stanovisek do 2. června 2020. Všechny vznesené zásadní připomínky byly vypořádány. 

Materiál byl vládě předložen bez rozporu a ta jej na svém jednání dne 22. června 2020 schválila 

usnesením č. 681. 

o Rada pověřila sekretariát Rady zpracováním materiálu Analýza dotací poskytnutých v rámci 

Hlavních oblastí státní dotační politiky dle předloženého návrhu.  

Dne 7. května 2020 oslovil sekretariát Rady všechny dotující resorty s žádostí o informace pro po-

třebu zpracování analýzy za rok 2019. Byly požadovány jak informace k vyplacení jednotlivých 

dotací, tak také souhrny za jednotlivé programy. V letních měsících probíhalo sjednocení dat a 

tvorba materiálu. Sekretariát plánuje materiál před zasláním do meziresortního připomínkového 

řízení představit zástupcům resortů na společném setkání. Materiál by měl být dokončen na pod-

zim 2020. 

o Rada schválila zřízení Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým 

organizacím na léta 2021 až 2030. 

Tajemnice Rady uvedla, že informace o činnosti pracovní skupiny poskytne v rámci bodu č. 5 

dnešního zasedání. 

o Předseda Rady požádal sekretariát Rady o poskytnutí přehledu čerpání finančních pro-

středků za rok 2018 a 2019 zpětně v řadě, a to v dělení na české a evropské prostředky.  

Sekretariát Rady na žádost předsedy Rady zpracoval ve spolupráci s resorty a Národní sportovní 

agenturou požadované přehledy. Tabulka k národním dotacím NNO na podporu veřejně prospěš-

ných činností byla předložena kanceláři předsedy vlády dne 14. května 2020. Tabulka k dotacím z 

ESIF byla předložena kanceláři předsedy vlády dne 15. června 2020.   

V návaznosti na úkoly byl vznesen dotaz členem Rady a předsedou NS MAS J. Kristem na pro-

blematiku efektivního využívání a čerpání evropských prostředků v souvislosti s navýšením jejich 

objemů z důvodu vytvoření nových dočasných programů - Fond pro spravedlivou transformaci 

(Just Transition Fund), Fond obnovy (Recovery Fund) a evropská iniciativa React-EU.   
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Předseda Rady uvedl, že Česká republika má zazávazkováno 80 % prostředků v rámci stávajícího 

programového období ESIF a v žebříčku rychlosti čerpání evropských dotací je na 13. místě. 

V souvislosti s novými evropskými programy informoval, že pověřil Ministerstvo pro místní rozvoj 

přípravou návrhu čerpání prostředků z evropské iniciativy React-EU a Fondu pro spravedlivou 

transformaci. Iniciativa React-EU nevyžaduje spolufinancování, ale má omezenou dobu čerpání do 

roku 2023. Předseda Rady ještě doplnil, že největší objem prostředků představuje program Fond 

obnov (Recovery Fund), nejedná se ale o garantované prostředky, projekty podléhají schválení 

Evropské komise. S přípravou návrhu čerpání tohoto programu předseda Rady pověřil místopřed-

sedu vlády K. Havlíčka ve spolupráci s resorty.   

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 

21 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
V průběhu projednávání bodu 3 dorazil další člen Rady, čímž se počet přítomných členů zvýšil na 

21.   

 
Ad 4) Dopady pandemie covid-19 na nestátní neziskové organizace 

Člen Rady a ředitel Nadace OSF R. Basch seznámil členy Rady s výsledky dotazníkového šetření, 

které nadace provedla v dubnu 2020 a vycházejí z dat od 350 respondentů z řad NNO na téma, 

jak dopadá stávající krize na jejich činnost a očekáváný šestiměsíční výhled. Ještě upřesnil, že se 

průzkum nezaměřil pouze na příjemce grantů nadace, ale různé organizace včetně sportovních 

NNO, poskytovatelů sociálních služeb aj.   

Z průzkumu vyplynulo, že napříč celým šetřením vyvstala obava z finančních dopadů krize, která 

vedla k omezení činnosti. Přibližně 1/3 respondentů z řad menších organizací postavených na 

dobrovolnících přerušila nebo ukončila svou činnost, ale většina organizaci přizpůsobila svou čin-

nost podmínkám a přešla do online režimu (40 % organizací). Z dotazů na očekávaný šestiměsíční 

výhled 60 % respondentů očekává problémy s cash-flow včetně udržení zaměstnanců a 83 % 

uvedlo, že nebude schopno plnit své závazky vůči donátorům a poskytovatelům.  

R. Basch podotkl, že i když NNO pružně zareagovaly na společenské potřeby, tak místo ocenění 

jejich práce, byly napadány za to, že dostatečně nepomáhají. Z průzkumu vyplynulo, že ve vztahu 

k veřejné správě NNO očekává finanční podporu (62 %), flexibilnější dotační pravidla (22 %) a 

partnerský přístup (18 %), který se v této době nepotvrdil.  

Na závěr R. Basch uvedl, že do budoucna by bylo vhodné omezování sociálních služeb řešit způ-

sobem primárně orientovaným na klienta a doporučil flexibilitu veřejných prostředků, kde jako pří-

klad zmínil snížení spolufinancování nebo možnost spolufinancovat projekt nepeněžitými prostřed-

ky (in-kind).   
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Na prezentaci navázala ředitelka Fóra dárců Mgr. Klára Šplíchalová, která seznámila přítomné 

s výsledky průzkumu na téma finančních dopadů krize na neziskové organizace, které Fórum dár-

ců uspořádalo na přelomu dubna a května 2020. 

Respondenti z řad nadačních fondů a nadací vnímali jako největší dopad, který koronavirová situ-

ace přinesla, rušení benefičních akcí (56 %), které je spojováno jak s individuálním tak firemním 

dárcovstvím. Finanční podpora byla z důvodu krize snížená u 36 % respondentů a zhoršení vzá-

jemné komunikace zaznamenalo 23 % respondentů. Snížení podpory až o 20 % ze strany jednot-

livců (individuálních dárců) registruje 36 % respondentů. Necelá 1/3 dotázaných využila nabídky 

programů státní pomoci (programy Antivirus a COVID).  

Na závěr K Šplíchalová uvedla, že organizace jako největší riziko současné situace identifikují vel-

kou nejistotu a obavy z dalších omezení, které povedou ke snížení dárcovské podpory, omezení 

činnosti, potažmo ekonomické krizi.       

Předseda Rady požádal R. Basche o zaslání konkrétních příkladů chybějícího partnerského pří-

stupu a problémů s férovým přístupem.    

Náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věci (MPSV) Z. Jentschke Stocklová informovala pří-

tomné o existenci dvou dotačních programů MPSV v oblasti sociálních služeb, a to ukončeného 

programu na odměny pracovníků v sociálních službách v rámci kterého bylo NNO vyplaceno cca 

550 mil. Kč a druhého běžícího programu na kompenzaci zvýšených provozních výdajů a sanaci 

výpadku příjmu v důsledku krizových opatření, v rámci kterého si doposud žadatelé z řad NNO 

zažádali o cca 121 -122 mil. Kč, ale velká část si nepožádala. Předseda Rady ještě doplnil, že stát 

poskytnul na financování sociálních služeb 5,3 mld. Kč. 

V rámci diskuse host M. Šedivý upozornil na vhodnou formu pomoci NNO, a to navýšením procen-

ta z částky, kterou si můžou dárci odečíst ze základu daně. V případě fyzických osob z původních 

15 % na 30 % a u právnických osob z 10 % na 30 %. Ještě doplnil, že tento návrh pomoci je 

v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně. Dále upozornil na nejednotnost neboli 

rozpor v povinnosti placení silniční daně u poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO, kdy některé 

NNO (obecně prospěšné společnosti, ústavy a církevně právnické osoby) mají povinnost platit 

silniční daň a jiné typy NNO (např. spolky)jsou od této povinnosti oproštěné.  

Z. Jentschke Stocklová dodatečně zareagovala na vznesenou námitku ohledně plošného omezo-

vání sociálních služeb a potvrdila, že do budoucna se tento přístup nebude opakovat. MPSV při-

pravuje metodické materiály a hledá vhodná řešení, které by byla aplikována za obdobné situace.   

J. Krist poukázal na nevhodné snížení alokace OPZ+ v dalším programovém období vzhledem 

k aktuálnímu navýšení celkové alokace pro Českou republiku. Předseda Rady odpověděl, že vý-

hledově na konci října (po vyhodnocení dopadů opatření) proběhne debata o reálné nezaměstna-

nosti, o podpoře v nezaměstnanosti, o rekvalifikacích a minimální mzdě.      

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o dopadu pande-

mie covid-19 na činnost nestátních neziskových organizací.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
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Před hlasování o přijetí usnesení k bodu 4 opustil zasedání předseda Rady, čímž se počet přítom-

ných členů snížil na 20.   

Ad 5) Informační blok   

Ad 5a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování 

Členka Rady a předsedkyně Výboru pro legislativu a financování (dále jen „Výbor“) Lenka Devero-

vá informovala přítomné o činnosti Výboru, který se od posledního zasedání Rady sešel jednou, 

a to dne 11. června 2020.  

Stěžejním tématem červnového jednání byla diskuze o dopadech pandemie covid-19 a přijatých 

opatření na činnost NNO. Na tomto jednání zástupci sekretariátu Rady informovali členy Výboru 

o aktivitách, které sekretariát v tomto období vyvíjel na podporu NNO. Dále byly diskutovány další 

možné hrozby a výzvy pro neziskový sektor.  

L. Deverová uvedla, že na tomto jednání proběhla diskuze o stavu zákona o veřejných sbírkách 

a metodice s názvem „Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně někte-

rých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Tato metodika 

byla zveřejněna v lednu 2020, avšak i přes výzvu zmocněnkyně vlády pro lidská práva nebyla po-

skytnuta zástupcům resortů, krajů ani NNO k připomínkování. Upozornila, že členové Výboru 

vznesli požadavek na vytvoření pracovní skupiny, která se tímto tématem bude zabývat. Doplnila, 

že více informaci o činnosti nově vznikající pracovní skupiny a důvodech jejího ustanovení poskyt-

ne host zasedání M. Šedivý.      

Výbor byl také seznámen se stavem příprav Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030, návrhem 

změny nominačního procesu do Výboru a stavem připravovaných vládních materiálů.  

Na červnovém jednání Výboru byli členové seznámeni i s výsledky práce Pracovní skupiny pro 

data o NNO, která si klade za cíl podnítit zpřehlednění informačních systémů o NNO a zpřístupnit 

data o NNO ve vybraných oblastech jejich působení. Oba tyto cíle vyplývají ze stávající Státní poli-

tiky vůči NNO. L. Deverová informovala Radu, že Výbor přijal usnesení, kterým doporučil sekreta-

riátu Rady, aby zařadil problematiku dat na dnešní zasedání Rady.  

Posledním bodem jednání Výboru byla živá diskuze o procesu nominace do struktur Evropského 

hospodářského a sociálního výboru, který probíhal od února do května tohoto roku.  

Náměstek Ministerstva vnitra (MV) P. Mlsna informoval přítomné, že MV plánuje do legislativního 

plánu prací MV na rok 2021 zakotvit úkol novelizovat zákon nebo připravit nový návrh zákona 

o veřejných sbírkách a doplnil, že tato agenda má na resortu nové personální obsazení. Dále po-

žádal, aby do pracovních skupin na MV byli nominováni zástupci NNO a Rady, protože vnímá jako 

neefektivní vytváření obdobných pracovních skupin, agend a konkurenčních návrhů zákona. MV 

vítá sdílení zkušenosti jak od NNO, tak i od krajů. Řeší se nepřiměřená administrativní zátěž na 

straně krajských úřadů a do budoucna se zvažuje zavést automatizovaný systému propisování 

veřejných sbírek (portál veřejných sbírek).   

Místopředsedkyně Rady H. Válková zareagovala na vystoupení a potvrdila zájem o vytvoření pra-

covní skupiny při Výboru pro legislativu a financování, která bude složena nejenom ze zástupců 
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NNO, ale i bankovního a akademického sektoru, a která bude zejména sloužit k diskusi a sběru 

podnětů. Nicméně potvrdila zájem o vyslání zástupce NNO a Rady do plánované pracovní skupiny 

na MV.    

V rámci diskuse člen Rady Z. Ertl upozornil na problematiku sportovních spolků, kterým skončilo 

funkční období statutárních orgánů. Vzhledem k tomu, že i aktivní spolky tento problém neevidují, 

žádá, aby se Výbor začal tímto problémem zabývat a upozorňovat na něj. 

L. Deverová navrhla přesunout diskusi o této problematice do bodu 6 Různé.         

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o činnosti Výboru 

pro legislativu a financování 

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

 Problematika využitelnosti IS NNO/ENNO a sledování dat v oblasti dobrovolnictví  

Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) A. Sedláček seznámil přítomné s historií vzniku 

a vývoje Informačního systému nestátních neziskových organizací (IS NNO), který se datuje od 

roku 1999.  Dále představil motivy, které staly za vznikem IS NNO a které jsou vzhledem k  exis-

tenci veřejného rejstříku již neaktuální. 

A. Sedláček upozornil přítomné, že existence tohoto sekundární zdroje informaci, který obsahuje 

zastaralé informace, může být nebezpečná, a to zejména v případech, kdy se na něj odkazují ve-

řejné instituce. Představil příklad poskytovatele dotace Magistrát hlavního město Prahy, který po 

žadatelích o dotaci z řad pobočných spolků v oblasti životního prostředí a dětí a mládeže požado-

val evidenci v tomto systému. Domnívá se, že IS NNO nemá své opodstatnění a jeho zrušením 

dojde k úspoře veřejných prostředků. Návrh na zrušení IS NNO podpořila Pracovní skupina pro 

data o NNO při Výboru pro legislativu a financování a i samotní členové Výboru.  

P. Mlsna vyjádřil souhlas s návrhem A. Sedláčka, ale podotkl, že je potřeba zrušit usnesení vlády, 

kterým se IS NNO zřídil, a na jehož základě se vypoví smlouva s dodavatelem ASD Software s.r.o. 

Konstatoval, že je zcela legitimní, aby Rada jako gestor informačního systému navrhla jeho zruše-

ní, pokud jej považuje za  nepotřebný. 

A. Sedláček pokračoval v prezentaci s představením problematiky sběru dat v oblasti dobrovolnic-

tví, které se věnuje Rada již několik let a je také zakotvena ve Státní politice vůči NNO na léta 

2015 – 2020. Přítomné informoval o motivech zájmu sledovat určitá data o typech, počtu a činnosti 

dobrovolníků, které jsou potřebné pro rozvoj dobrovolnictví v České republice. Jejich popis je ob-

sahem přílohy k dnešnímu zasedání s názvem Analýza potřeb šetření dobrovolnické činnosti v ČR 

Českým statistickým úřadem v rámci výběrového šetření pracovních sil. Doplnil, že Mezinárodní 

organizace práce vydala metodiku o způsobu měření této oblasti, dle které postupují statistické 
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úřady jednotlivých zemí, a napomáhá mezinárodnímu srovnání.  A. Sedláček na závěr navrhl, aby 

prostředky určené na provoz IS NNO se po jeho zrušení převedly na Český statistický úřad (ČSÚ), 

který by prováděl tento sběr dat v určitých intervalech a podle mezinárodní metodiky.  

P. Mlsna vyjádřil souhlas s návrhem usnesení ve věci sběru dat, který by byl prováděn ČSÚ a fi-

nancován z uspořených prostředků na provoz IS NNO za určitých podmínek.   

Usnesení: 

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace doporučuje sekretariátu Rady, aby za-

hájil jednání se zástupci Ministerstva vnitra ve věci zrušení IS NNO/ENNO.  

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace souhlasí, aby zajištění sběru dat o 

dobrovolnictví bylo zařazeno mezi plánovaná opatření v oblasti rozvoje dobrovolnic-

tví v rámci Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030. 

 

Hlasování o návrzích usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení byla přijata. 
 

 Problematika aplikace zákona o veřejných sbírkách  

Předseda Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) M. Šedivý informoval o důvo-

dech souvisejících se vznikem Pracovní skupiny k veřejným sbírkám. Dodal, že z veřejně dostup-

ných informací MV aktuálně probíhá přibližně 2000 veřejných sbírek v České republice a 7000 je 

uzavřeno.  Poukázal na různorodost výkladu zákona o veřejných sbírkách ze strany krajů a obcí, 

což vede k problémům s využíváním vybraných prostředků a vyúčtováním sbírek. Upozornil na 

základní rozpor, že veřejné sbírky nejsou považovány za jeden ze zdrojů financování činnosti 

NNO. Dále doplnil, že zákon je zastaralý, nereflektuje trendy v této oblasti. Neexistují také data o 

veřejných sbírkách, objemů vybraných prostředků dle krajů a celkem za ČR.  

M. Šedivý informoval o všech jednáních a veřejných akcích, které proběhly od roku 2019 na toto 

téma a kterých se účastnili nejenom zástupce NNO ale i zástupci MV a krajských úřadů. Na zákla-

dě výstupů z těchto jednání dne 11. června 2020 Výbor pro legislativu a financování přijal usnesení 

k vytvoření pracovní skupiny. Členem plánované pracovní skupiny je i zástupkyně MV.  

Místopředsedkyně Rady H. Válková vyjádřila podporu pracovní skupině a potřebě společné přípra-

vy novely nebo návrhu zákona.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci k založení Pracovní 

skupiny k veřejným sbírkám při Výboru pro legislativu a financování a její působnosti. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
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PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 7 b) Informace o činnosti Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 2021 

až 2030 

Tajemnice Rady informovala přítomné o činnosti Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO 

na léta 2021 až 2030 a dosavadní přípravě strategického materiálu.   

Dne 12. března 2020 uspořádal sekretariát Rady expertní panel se zástupci NNO, veřejné správy 

a akademického sektoru s cílem prodiskutovat současné výzvy, trendy, překážky a možnosti roz-

voje občanského sektoru s primárním zaměřením na nestátní neziskové organizace.  

Na přelomu března 2020 byly postupně osloveny konzultované subjekty z řad státní správy i nezi-

skového sektoru s žádostí o návrh nominace člena pro nově vzniklou pracovní skupinu.  

V červnu 2020 sekretariát Rady vyhlásil veřejnou konzultaci - výzvu k zaslání podnětů k návrhu 

priorit Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030. Cílem veřejné konzultace bylo poskytnout nezis-

kovému sektoru příležitost aktivně se zapojit do procesu tvorby nové vládní strategie. V rámci ve-

řejné konzultace bylo přijato 62 návrhů.  

Dne 2. července 2020 proběhlo první jednání pracovní skupiny, na kterém byl prezentován návrh 

strategických oblastí a identifikované výzvy. Členové pracovní skupiny byli požádáni o zaslání pří-

padných dodatečných komentářů či podnětů pro tvorbu Strategie a vyjádření zájmu účasti na čin-

nosti tematických pracovních skupin, v rámci kterých se dále strategické oblasti rozpracovávají 

(strategická oblast 1. Společenské klima pro činnost NNO; 2. Participace a partnerství veřejné 

správy a občanského sektoru, 3. Právní prostředí a financování NNO). V průběhu července 2020 

proběhla setkání tematických pracovních skupin. Momentálně probíhá finalizace logického rámce, 

zpřesňují se návrhy opatření a začala práce na textaci obsahů jednotlivých kapitol Strategie. 

Na 23. října 2020 je naplánováno druhé jednání pracovní skupiny, na které bude projednáván pře-

devším logický rámec Strategie. 

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o činnosti Pracovní 

skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030. 

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
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Ad 7 c) Informace o dotačním programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí 

NNO“ 

Tajemnice Rady A. McGehee informovala o stavu dotačního programu pro rok 2020 a 2021. V 

rámci dotačního programu pro rok 2020 byla vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 2. dubna 

2020. Proti těmto rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Prostředky byly žadatelům vypla-

ceny dne 9. dubna 2020. Dále uvedla, že v červenci 2020 proběhla průběžná kontrola plnění pro-

jektů dotace. Příjemci uvedli, že se jim většinu zrušených aktivit vzhledem k opatřením v souvislos-

ti s covid-19 podaří naplnit v dalších měsících či pro jejich naplnění použijí online nástroje.  

Obsahové zaměření dotačnímu programu pro rok 2021 bylo v letošním roce rozšířeno o aktuální 

potřebu osvěty veřejnosti o činnostech neziskového sektoru. Střešní organizace jsou reprezentan-

tem svých členů, je tedy nutné, aby jejich činnosti byly aktivněji komunikovány vůči veřejnosti. Do-

tační program byl vyhlášen dne 3. srpna 2020 s alokací 3 000 000 Kč. Dne 25. srpna 2020 proběhl 

seminář pro žadatele o dotaci v Lichtenštejnském paláci. Sekretariát Rady do dne 21. září 2020 

přijímá žádosti o dotace ze strany NNO. 

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o dotačním pro-

gramu. 

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

20 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 6) Různé 

 

A. Sedláček požádal o vystoupení k problematice nominace zástupců neziskového sektoru do Ev-

ropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) do skupiny III – Různé zájmy, která proběhla 

na jaře letošního roku. O obdržených nominacích nejprve hlasovali členové Výboru pro EU při Ra-

dě, poté také členové Rady. Výsledky hlasování byly postoupeny Výboru pro EU na pracovní 

úrovni. Členové tohoto výboru před jednáním o nominacích obdrželi pozměněný návrh, který ne-

obsahoval původní nominace doporučené Radou, ale nově byl zařazen Ing. Jaroslav Ungerman, 

CSc. a Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.  

Deklarovaným důvodem byla nutnost zohlednit jednak genderovou vyváženost nominací ČR v 

rámci III. skupiny, jednak pravidelnou rotaci zástupců ČR z řad neziskového sektoru. Toto zdůvod-

nění ale neodráží fakt, že v rámci hlasování Rady se před J. Dubravskou umístila s více hlasy L. 

Jandová a fakt, že J. Ungerman byl členem EHSV již v letech 2015 – 2020 (Skupiny II – Zaměst-

nanci) a J. Dubravská byla členka EHSV v letech 2015 - 2020 za Slovensko (skupina I – Zaměst-

navatelé).  
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Výbor pro EU na pracovní úrovni přijal k této problematice stanovisko s rozporem (proti byli zá-

stupci MŠMT a MZV). Z tohoto důvodu byly nominace zástupců do EHSV dne 25. května 2020 

projednány na zasedání vlády ČR, která schválila modifikovaný seznam kandidátů. 

Dle A. Sedláčka nově navrhnutí kandidáti nezastupují neziskový sektor. Vzhledem k tomu, že  no-

minační proces na evropské úrovni není uzavřen a neproběhlo jmenování nových členů do EHSV, 

A. Sedláček navrhl přítomným členům Rady přijmout nové usnesení v této věci.    

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace doporučuje svému předsedovi přehodnotit 

nominaci zástupců do EHSV (do skupiny III - Různé zájmy, na období 2020 - 2025) dle hla-

sování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

13 7 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

V rámci různého se dále projednal podnět Z. Ertla týkající se problematiky končícího funkčního 

období statutárních orgánů u spolků. L. Deverová uvedla, že v případě neexistence statutárního 

orgánu je možné podle § 165 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění) po-

žádat soud, aby přímo jmenoval statutární orgán, nebo jmenoval opatrovníka (ve většině případů 

původní předseda), který svolá členskou schůzi.   

Místopředsedkyně Rady doporučila zpracovat informaci o postupech v případě, kdy skončilo statu-

tárnímu orgánu funkční období, a požádala L. Deverovou o zpracování této stručné informace.  

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

předběžně stanoven na listopad 2020.   

 

A. Babiš 

předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


