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1 Úvod 

 

Základní institucionalizovanou formou spolupráce nestátních neziskových organizací 

(dále jen „NNO“) s vládou České republiky (dále jen „ČR“) je Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace (dále jen „RNNO“), která byla zřízena vládou jako její stálý poradní, 

iniciační a koordinační orgán a je organizační součástí Úřadu vlády ČR. Je v zásadě jediným 

orgánem státní správy, který se zabývá výhradně problematikou neziskového sektoru 

v obecných souvislostech.  

RNNO vznikla původně jako Rada pro nadace (usnesením vlády ze dne 

10. června 1992 č. 428, o zřízení Rady pro nadace) a v roce 1998 byla rozšířením svých 

kompetencí na oblast všech NNO transformována na RNNO (usnesením vlády ze dne 

30. března 1998 č. 223, o Radě vlády pro nestátní neziskové organizace). 

Členové RNNO zastupují tři partnerské skupiny: NNO, jejichž zástupci tvoří podle 

statutu RNNO minimálně 50 % všech členů RNNO, ústřední orgány státní správy (dotující 

ministerstva) a kraje (volení zastupitelé). V čele RNNO stojí vždy člen vlády. V roce 2005 to 

byl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec. 

 

 

2 Vymezení činnosti RNNO 

 

RNNO na základě svého statutu vykonává zejména tuto činnost: 

• iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se 

podpory NNO,  

• koordinuje spolupráci mezi ústředními orgány státní správy a spolupracujícími kraji v 

oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů,  

• analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen 

„EU“),  

• ve spolupráci s ministerstvy, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a 

zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky,  

• sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční 

fond (dále jen „NIF“). 
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3 Výbory RNNO 

 

Schválení Statutu RNNO usnesením vlády ze dne 18. března 2002 č. 283 vedlo ke také 

ke zřízení tří jejích Výborů: 

 

• Výbor RNNO pro spolupráci s regiony (dále jen „Výbor pro regiony“) 

Úkolem Výboru pro regiony je koordinace vztahů mezi ústřední státní správou, kraji a 

NNO. Výbor pro regiony je složen ze zástupců krajské samosprávy, zástupců krajských 

asociací NNO a zástupců některých ministerstev. Předsedkyní Výboru pro regiony byla v roce 

2005 PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. 

 

• Výbor RNNO pro spolupráci s EU (dále jen „Výbor pro EU“) 

Úkolem Výboru pro EU je spolupracovat na takové tvorbě pravidel, která umožní 

v maximální možné míře participaci NNO na čerpání finanční pomoci z evropských fondů, 

monitorovat jednotlivé procesy a zpřístupňovat informace o nich subjektům neziskového 

sektoru. Výbor pro EU je složen ze zástupců řídících orgánů k operačním programům, 

zástupců Ministerstva financí jako platebního orgánu, dvou implementačních agentur z řad 

NNO (Národní vzdělávací fond, o.p.s. a Nadace rozvoje občanské společnosti), zástupců 

NNO – členů monitorovacích výborů k národním operačním programům a dalších. Předsedou 

Výboru pro EU byl v roce 2005 RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství. 

 

• Výboru RNNO pro NIF (dále jen „Výbor pro NIF“) 

Úkolem Výboru pro NIF je monitorovat a usměrňovat využívání finančních 

prostředků kategorie NIF českými nadacemi ve prospěch NNO. Výbor pro NIF je složen ze 

zástupců RNNO, Ministerstva financí (v roce 2005 Fondu národního majetku ČR), Fóra 

dárců, zástupců bank a dalších. Předsedou Výboru pro NIF byl v roce 2005 Ing. Jiří Müller, 

člen správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa. 

 

 

4 Členství ČR v EU a jeho vliv na NNO 

 

Prioritou Výboru pro EU v roce 2005 byl monitoring implementace finanční pomoci 

ze strukturálních fondů, problémů NNO při přípravě a realizaci projektů a příprava na nové 

Programovací období 2007 – 2013 a zajištění efektivní účasti NNO při tvorbě státních politik 
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i nastavení podmínek pro čerpání strukturálních fondů. Na základě monitoringu využívání 

strukturálních fondů EU českými NNO Výbor pro EU konstatoval, že nastavení podmínek 

pro čerpání fondů je jak pro NNO, tak i pro malé obce velmi omezující a zbytečně 

komplikované. V dalším programovacím období bude proto nutné odstranit především bariéru 

předfinacování projektů NNO a zjednodušit některé procedury 

Důležitým nástrojem NNO při přípravě nového programovacího období je účast 

zástupců RNNO a neziskového sektoru v Řídícím a koordinačním výboru a jeho pracovních 

skupinách. 

 

Tabulka: Seznam zástupců NNO v Řídícím a koordinačním výboru a jeho pracovních 
skupinách 

 

ORGÁN ZÁSTUPCE NNO ORGANIZACE 
Řídící a koordinační výbor Ing. Jana Svobodová CpKP Střední Čechy 

Ing. Pavel Komárek Prosperita, o.p.s. Pracovní skupina Podnikání 
Ing. Robert Korselt 
(alternát) 

Trojmezí 

Hana Vlčková SKOK Pracovní skupina Lidské 
zdroje RNDr. Jiří Kulich (alternát) Středisko ekologické 

výchovy a etiky Rýchory 
Ing. Petra Kolínská SOS Praha Pracovní skupina 

Dostupnost a infrastruktura Ing. Jan Habart (alternát) CZ Biom 
 

 

Významnou podporou pro činnost neziskových organizací bude možnost využití 

pomoci z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Výbor pro 

EU v této otázce spolupracoval s Centrem pro zahraniční pomoc Ministerstva financí, které 

bylo pověřeno administrací těchto finančních mechanismů a jehož ředitelka je členkou 

Výboru pro EU. Prostřednictvím výběrového řízení vybralo Ministerstvo financí jako 

implementační subjekt Nadaci rozvoje občanské společnosti. 

Pomoc bude moci být čerpána v těchto prioritních oblastech: 

1) Životní prostředí a udržitelný rozvoj, 

2) Posílení lidských práv a multikulturního prostředí 

3) Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy. 

Předpokládaným termínem pro vyhlášení tendrů pro NNO byl konec roku 2005, 

nicméně ještě v dubnu 2006, kdy byla tato výroční zpráva připravována, nebyla jednání mezi 

Norskem a EU ukončena a smlouva mezi ČR a Norským královstvím, nezbytná pro zahájení 

implementace, tak nemohla být uzavřena. 
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V průběhu roku 2005 pokračovaly také práce na metodice a principech projednávání 

strategických dokumentů s veřejností. Touto metodikou by se měla časem řídit nejen 

ministerstva, ale i orgány samosprávy. 

 

 

5 Spolupráce s regiony 

 

Mezi hlavní úkoly, kterými se zabýval Výbor pro regiony v roce 2005, patřila zejména 

otázka decentralizace státních prostředků na dotace NNO na úroveň krajů. Usnesením vlády 

ze dne 19. června 2002 č. 642, k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči NNO pro rok 

2003, bylo uloženo ministrům práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, 

zdravotnictví, kultury a financí připravit a předsedovi RNNO předat do 15. května 2003 návrh 

na decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace projektů NNO, na 

úroveň krajů, a to od roku 2004. Z těchto podkladů měl předseda RNNO předložit vládě 

souhrnný materiál. Oproti původním představám však jednotlivá dotující ministerstva 

postupně od myšlenky decentralizovat část svých prostředků na úroveň krajů ustupovala. 

Nakonec k decentralizaci přistoupilo pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledkem 

aktivit RNNO v oblasti decentralizace pak bylo usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 807, 

ke Zprávě o stavu decentralizace finančních prostředků určených na státní dotace na projekty 

NNO na úroveň krajů. 

Výbor pro regiony konstatoval, že usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 642 

nebylo naplněno, a navrhl RNNO vypracovat analýzu státní dotační politiky. RNNO s tímto 

návrhem souhlasila a zřídila k tomuto účelu pracovní skupinu pro analýzu státní dotační 

politiky. Jejím předsedou byl jmenován Bc. Roman Haken, ředitel Centra pro komunitní 

práci. Pracovní skupina se po nastavení základních parametrů zaměřila ve spolupráci 

s Centrem pro výzkum neziskového sektoru na analýzu jednotlivých programů vyhlašovaných 

ministerstvy.  

 

 

6 Nadační investiční fond 

 

 Problematice spojené s rozdělováním finančních prostředků z NIF a spolupráci při 

kontrole správnosti využívání těchto prostředků se věnuje Výbor pro NIF. 
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 Výbor pro NIF se jako již každým rokem zabýval přípravou Hodnotící informace 

o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF, tentokrát za rok 2004 (dále jen „Hodnotící 

informace“). V předchozích letech byly použity tři základní zdroje údajů: zpráva o kontrolách 

nadací, provedených Fondem národního majetku ČR (dále jen „FNM ČR“), analýza 

výročních zpráv nadací a souhrnné údaje z dotazníků, získané od nadací. Na základě 

zkušeností ze zpracování Hodnotící informace za rok 2003, kdy při analýze dotazníků vyšlo 

najevo, že značná část dat z nich je nepoužitelná, a to přes veškerou snahu o maximální 

srozumitelnost dotazníků a obsáhlý průvodní dopis, a kdy Výbor pro NIF rozhodl o 

zpracování Hodnotící informace pouze na základě zprávy o kontrolách nadací a analýzy jejich 

výročních zpráv, byly i v roce 2005 použity pouze zprávy o kontrolách nadací a analýzy jejich 

výročních zpráv. 

 Výbor pro NIF se dále zabýval problémem, který souvisel se zánikem FNM ČR ke 

konci roku 2005, kdy veškeré smluvní závazky a povinnosti, tedy i prostředky NIF, přešly na 

Ministerstvo financí. Výbor pro NIF byl však toho názoru, že by celá problematika NIF měla 

být zakotvena v zákoně a v tomto smyslu zpracoval novelu zákona č. 227/1997 Sb., 

o nadacích a nadačních fondech. Novela byla schválena RNNO a následně byla postoupena 

do meziresortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek byla v prosinci 2005 

předložena k projednání Legislativní radě vlády. V ní však materiál nezískal potřebnou 

podporu, a byl proto stažen z jednání vlády. 

  

 

7 Ostatní aktivity RNNO v roce 2005 

 

7.1 Veřejně přístupný informační systém o NNO při informačním systému CEDR 

 V roce 1998 navrhovala RNNO vládě zřízení a provozování veřejně přístupného 

informačního systému o NNO při informačním systému CEDR, provozovaného 

Ministerstvem financí, ve své režii. Vláda se zřízením a provozováním Informačního systému 

o NNO (dále jen „IS NNO“) souhlasila, usnesením vlády č. 1357 ze dne 22. prosince 1999 

však úkolem pověřila Ministerstvo financí. RNNO se myšlenky na vlastní provozování 

nevzdala a v roce 2003 pro ni získala i podporu současného provozovatele tohoto systému, tj. 

Ministerstva financí. Po dlouhých a komplikovaných jednáních se zástupci Ministerstva 

financí, Ministerstva informatiky a vedením Úřadu vlády ČR nakonec byl zpracován výsledný 

materiál pro schůzi vlády. Výsledkem bylo usnesení vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1279 

o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových 
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organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí. Podle tohoto 

usnesení měl Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem 

informatiky vyhlásit otevřené zadávací řízení na nového provozovatele IS NNO. Po jeho 

úspěšném zakončení mělo Ministerstvo financí převést programové vybavení IS NNO včetně 

jeho projektové a provozní dokumentace na Úřad vlády ČR jako garanta IS NNO. 

Úřad vlády předběžně oznámil otevřené zadávací řízení v Úředním věstníku EU dne 

17. února 2005. Po uplynutí zákonných lhůt byly informace o veřejné zakázce Provoz 

IS NNO zveřejněny na centrální adrese dne 6. června 2005. Ve stanoveném termínu byly 

předloženy 2 nabídky od následujících subjektů: Cígler Software, a.s., a Informační centrum 

neziskových organizací, o.p.s. Ani jeden však nesplnil požadované náležitosti, a tak vedoucí 

Úřadu vlády ČR, jako zástupce zadavatele, zrušil dne 15. září 2005 v souladu se zněním § 68 

odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací 

řízení veřejné zakázky. 

Další oznámení zadávacího řízení bylo plánováno na počátek roku 2006.  

 

7.2 Hlavní oblasti státní dotační politiky v ůči nestátním neziskovým organizacím pro 

rok 2006 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 

 Počínaje rokem 2000 připravuje RNNO každoročně pro vládu návrh hlavních oblastí 

státní dotační politiky vůči NNO pro následující rok. Na jejich stanovení spolupracují všechna 

dotující ministerstva. Cílem materiálu je ujasnit si v meziresortní spolupráci uvnitř ústřední 

státní správy, co z aktivit NNO, kým a jakým způsobem bude podporováno v následujícím 

období. 

 Rozbor financování NNO zpracovává RNNO každoročně od roku 1999 (s výjimkou 

roku 2002). V rozboru financování NNO za rok 2002 se kromě údajů z dotujících resortů 

poprvé objevila data z krajů a z pověřených obcí III. stupně. RNNO se usnesla, že do 

budoucna bude klást větší důraz na metodiku sběru a zpracování dat. 

 Vzhledem k úpravě metodiky sběru dat pro rozbor financování NNO byly oba 

materiály, tedy Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2006 a Rozbor 

financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004, předloženy odděleně. 

 

7.3 Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2006 

z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací – příjemců příspěvku z NIF 

 Celý proces zpřístupnění informací o státní, ale i veřejné dotační politice každoročně 

vrcholí vydáním Informace o poskytování dotací NNO z vybraných veřejných rozpočtů pro 



 8 

následující rozpočtový rok. Poprvé byla tato informace v tištěné i elektronické podobě vydaná 

v roce 2000 pro rok 2001. Publikace obsahuje podrobné údaje o dotačních a grantových 

programech ústředních orgánů státní správy, krajů a nadací – příjemců příspěvku z NIF, které 

jsou určeny NNO. 

 

7.4 Průběžná zpráva o stavu plnění konkrétních návrhů, opatření a úkolů, 

vyplývajících z kapitoly č. 10 Zprávy o neziskovém sektoru v České republice 

 Usnesením vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 807, ke Zprávě o stavu decentralizace 

finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů, vláda 

uložila předsedovi RNNO, aby ve spolupráci s ministry dotujících resortů a v součinnosti 

s představiteli krajů a Svazu měst a obcí ČR zpracoval zprávu o neziskovém sektoru.  

Zpráva byla určena primárně vládě a veřejné správě. Cílem bylo podat stručnou a 

kvalitní informaci o stavu neziskového sektoru v ČR a identifikovat některá klíčová témata. 

Referenčním časovým rámcem pro většinu údajů ve zprávě byl rok 2003.  

Vláda České republiky přijala na svém zasedání dne 5. ledna 2005 usnesení č. 19 ke 

Zprávě o neziskovém sektoru v České republice, kterým vzala materiál na vědomí a uložila 

místopředsedovi vlády a ministrovi spravedlnosti a předsedovi RNNO rozpracovat 

problematiku obsaženou v kapitole 10 zmíněné zprávy do konkrétních návrhů, opatření a 

úkolů včetně jejich projednání s příslušnými ministry a předložit vládě do 30. září 2005 

průběžnou zprávu o stavu jejich plnění. 

Kapitola č. 10 Zprávy o neziskovém sektoru v České republice se nazývá Problémy, 

kterými se bude Rada zabývat a u nichž požádá vládu o součinnost. Mezi hlavní témata této 

kapitoly byly zařazeny následující okruhy: problematika definice neziskového sektoru, jeho 

financování, participace a partnerství ze strany NNO, problematika poznatků o neziskovém 

sektoru a legislativa. 
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8 Členové RNNO v roce 2005 

 

Jméno 
Organizace 
Funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

JUDr. Pavel Němec 
Ministerstvo spravedlnosti 
místopředseda vlády a ministr 
spravedlnosti 

Předseda 
 

 

Mgr. Ivo Hartmann, MBA 
Náměstek místopředsedy vlády a 
ministra spravedlnosti 

Místopředseda (od roku 
2005) 
 

 

Mgr. Pavlína Kalousová 
Fórum dárců 
Výkonná ředitelka 

Místopředseda (od října 
2005) 
Členka 2002 

členka Výboru pro EU (do 
listopadu 2004) 
členka Výboru pro NIF 

Tomáš Pojar 
Člověk v tísni - Společnost při ČT, 
o.p.s. 
Ředitel 

Místopředseda 
1998 
do června 2005 

člen Výboru pro NIF 

MUDr. Hana Králí čková 
KÚ Libereckého kraje 
náměstkyně hejtmana 

Členka 
2002 

členka Výboru pro regiony 

Bc. Miloslav Macela 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Radní 

Člen  
2005 

 

MUDr. Milena Černá 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové 
ředitelka 

Členka 
1998 

členka Výboru pro regiony 

Dalibor Černý 
Purkyňova nadace 
předseda správní rady 

Člen 
2002 

člen Výboru pro EU 
člen Výboru pro regiony 

JUDr. Lenka Deverová 
Advokátní kancelář 
advokátka 

Členka 
1998 

členka Výboru pro NIF 

Bc. Roman Haken 
Centrum pro komunitní práci  
výkonný ředitel 

Člen 
1998 

místopředseda Výboru pro 
regiony 

Ing. Karel Hrdý 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
náměstek ministryně 

Člen 
2002 

člen 

PhDr. Karel Schwarz 
Asociace NNO v ČR 
předseda 

Člen 
2005 

člen 
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Jméno 
Organizace 
Funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

Ing. Josef Kantůrek 
KÚ Středočeského kraje 
zástupce hejtmana 

Člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

Mgr. Jakub Kašpar 
MŽP 
ředitel odboru vnějších vztahů 

Člen 
2003 

člen 

Ing. Blanka Kneblová 
Ministerstvo vnitra 
ředitelka ekonomického odboru 

Členka 
1998 

člen 

Ing. Hynek Kohl 
Sdružení sportovních svazů ČR 

Člen 
1998 

člen Výboru pro NIF 

Bc. Ladislav Krajdl 
Asociace NNO v ČR 

Člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

RNDr. Miroslav Kundrata 
Nadace Partnerství 
ředitel 

Člen 
2002 

předseda Výboru pro EU 
člen Výboru pro regiony 

Bc. Jiří Vondráček 
KÚ kraje Vysočina 
radní 

Člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

David Matýsek 
Klub Hurá kamarád 
ředitel 

Člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

Ing. Jiří Müller 
Vzdělávací nadace Jana Husa 
člen správní rady 

člen 
2002 

předseda Výboru pro NIF 

Antonín Plachý 
Azylový dům Samaritán 
ředitel 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

Petr Pošík 
Český svaz tělesné výchovy 
asistent 

člen 
2002 

člen Výboru pro EU 

Ing. Jana Přerovská 
Ministerstvo kultury 
ředitelka ekonomického odboru 

členka 
1998 

členka 

MUDr. Jitka Chalánková 
KÚ Olomouckého kraje 
radní 

člen 
2005 

členka Výboru pro regiony 

Ing. Marek Šedivý 
Informační centrum neziskových 
organizací 
výkonný ředitel 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

PhDr. Hana Šilhánová 
Nadace Rozvoje občanské společnosti 
ředitelka 

členka 
1998 

členka Výboru pro EU 

PhDr. Jiří Tošner 
HESTIA – Národní dobrovolnické 
centrum 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 
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Jméno 
Organizace 
Funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

předseda 
Ing. Jana Vohralíková 
Ministerstvo informatiky 
náměstkyně ministra 

členka 
2002 

členka Výboru pro regiony 

Mgr. Ellen Volavková 
KÚ Karlovarského kraje 
radní 

členka 
2003 

členka Výboru pro regiony 

Ing. Jan Málek 
Ministerstvo financí 
náměstek ministra 

člen 
 

 

PhDr. Ludmila Vostřáková 
Ministerstvo zdravotnictví 
ředitelka odboru zdravotně sociální péče 

členka 
1998 

členka Výboru pro EU (do 
listopadu 2004) 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 
KÚ Moravskoslezského kraje 
náměstkyně hejtmana 

členka 
2002 

předsedkyně Výboru pro 
regiony 

Mgr. Martin Žárský 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ředitel odboru sociálních služeb 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

 

 

9 Sekretariát RNNO 

 

Jméno Funkce Odpovědnosti 
Petr Bidlo vedoucí pracoviště 

 
• vede agendu RNNO a jejích výborů  
• odpovídá za přípravu návrhů 

RNNO pro vládu ČR 
Ing. Martin Vyšín odborný pracovník • odpovídá za agendu RNNO v 

oblasti spolupráce s EU 
• zajišťuje Výbor pro NIF 
• zajišťuje administrativně a 

technicky zasedání RNNO, jejích 
výborů a pracovních skupin 

• vede archiv sekretariátu RNNO 
Kateřina Rejtharová 
(do května 2005) 
Monika Hylebrantová 

odborný pracovník • zajišťuje administrativně a 
technicky zasedání RNNO, jejích 
výborů a pracovních skupin 

• vede archiv sekretariátu RNNO 
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10 Přehled činnosti RNNO v roce 2005 
 

 Hlavní těžiště práce RNNO spočívá v činnosti jejích tří výborů. Činnost těchto výborů 

je podrobně popsána v kapitolách č. 4 – 6 této výroční zprávy. 

Pro zpracování jednotlivých úkolů si RNNO a její výbory vytvářejí ad hoc pracovní 

skupiny. V roce 2005 fungovaly 3 pracovní skupiny: 

• Pracovní skupina k novelizaci zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, která ve 

spolupráci s pracovníky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra připravila 

návrhy, jež postoupila Ministerstvu vnitra k vyhodnocení a zapracování. Výsledný 

materiál má být předložen Ministerstvem vnitra RNNO k diskusi. 

• Pracovní skupina k analýze státní dotační politiky, která se zaměřila na analýzu dotačních 

programů ministerstev a Úřadu vlády ČR. Její činnost pokračuje i v roce 2006. 

• Pracovní skupina k novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, 

jejímiž členy byli zástupci RNNO i dalších neziskových organizací, jednotlivých 

dotujících ministerstev a Ministerstva financí. Její činnost pokračovala i v roce 2006. 

Samotná RNNO zasedala v roce 2005 dvakrát. Zabývala se zejména návrhem novely 

zákona o nadacích a nadačních fondech, Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči NNO 

pro rok 2006, rozborem financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 a 

problematikou daně z přidané hodnoty z dárcovských SMS. 

RNNO také připomínkovala Ministerstvem financí zpracovaný návrh novely zákona 

o loteriích a jiných podobných hrách, zejména tu části novely, která se týkala finančních 

prostředků z loterií, určených na veřejně prospěšné účely. 

 

10.1 Zasedání RNNO a schůze jejích výborů v roce 2004 

Termín Akce Základní projednávaná témata 
15. března 2005 Schůze Výboru pro NIF • Informace o zasedání RNNO 14. prosince 

2005 
• Dodatky ke smlouvám nadací – příjemců 

příspěvku z NIF a FNM ČR 
• Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech  

• Důsledky likvidace FNM ČR pro NIF 
1. dubna 2005 Schůze Výboru pro EU • Informace o úspěšnosti NNO v dosud 

uzavřených výběrových řízeních v rámci 
strukturálních fondů, diskuse nad 
problémy, které byly spojeny 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
s dokončováním projektů a výběrovými 
řízeními. NNO a povinné kofinancování a 
předfinancování projektů 

• Zpráva o přípravě dokumentu Návrh 
systému zapojení NNO do přípravy 
programových dokumentů na období 2007 
– 2013 

• Výběr zástupce RNNO do Řídícího a 
koordinačního výboru pro potřeby 
koordinace pomoci poskytované 
v programovém období let 2007 – 2013 
Evropskými společenstvími na úrovni 
státu 

5. dubna 2005 Schůze Výboru pro regiony • Národní rozvojový program mobility pro 
všechno 

• Aktuální situace – návrh zákona o 
daňových asignacích, novela zákona o 
loteriích, IS NNO, výroční zpráva o 
činnosti RNNO v roce 2004 

• Návrh hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči NNO v roce 2006, rozbor 
financování NNO z vybraných veřejných 
rozpočtů v roce 2004 

• Problematika předfinancování projektů 
NNO podávaných v rámci strukturálních 
fondů 

17. května 2005 Zasedání RNNO • Kontrola plnění závěrů z minulého 
zasedání RNNO 

• Informace o činnosti výborů RNNO 
• Novela zákona o nadacích a nadačních 

fondech 
• Výroční zpráva o činnosti RNNO v roce 

2004 
• Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 

NNO pro rok 2006 
• Informace o účasti NNO na čerpání ze 

strukturálních fondů EU 
• Zásady vlády pro poskytování dotací 

NNO ze státního rozpočtu ČR ústředními 
orgány státní správy 

• Informace o výběrovém řízení na 
provozovatele IS NNO 

30. května 2005 Společná schůze Výboru pro 
EU a Výboru pro regiony 

• Diskuse o úkolu Analýza státní dotační 
politiky vůči NNO 

• Informace o účasti NNO na využívání 
strukturálních fondů EU a o zastoupení 
NNO v monitorovacích výborech 
k operačním programům, jednotným 
programovým dokumentům a k Rámci 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
podpory Společenství 

• Analýza dopadů členství ČR v EU pro 
NNO 

6. září 2005 Schůze Výboru pro NIF • Hodnotící informace o činnosti nadací –  
příjemců příspěvku z NIF v roce 2004 

• Projednávání návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech 

• Návrh usnesení vlády k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č.227/1997 Sb., o 
nadacích a nadačních fondech 

• Budoucnost Výboru pro NIF 
18. října 2005 Zasedání RNNO • Informace o činnostech výborů RNNO 

• Rozbor financování NNO z vybraných 
veřejných rozpočtů v roce 2004 

• Novela zákona o nadacích a nadačních 
fondech 

• Informace o činnosti Řídícího a 
koordinačního výboru 

• Činnost pracovních skupin RNNO 
• Problematika DPH z dárcovských SMS 

11. listopadu 2005 Schůze Výboru pro NIF • Informace o zasedání RNNO 
• Hodnotící informace o činnosti nadací – 

příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech 

25. listopadu 2005 Schůze Výboru pro EU • Nastavení relevantních opatření technické 
asistence v jednotlivých operačních 
programech 

• Analytická a návrhová studie pro zvýšení 
absorpční kapacity NNO v ČR 

 

 

11 Cílová skupina RNNO 

 

 RNNO je poradním orgánem vlády postaveným na principu partnerství. Vláda uznává 

zástupce NNO jako přirozené partnery, se kterými také prostřednictvím RNNO komunikuje. 

Cílové skupiny jsou tedy především dvě: jednou je vláda a její orgány, druhou jsou NNO. 

Skupinu NNO v chápání státní politiky tvoří kromě nadací a nadačních fondů i občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Třetí skupinou, která má 

pro danou problematiku vzrůstající vliv, jsou orgány krajů.  
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 RNNO si klade za cíl zprostředkovat tok informací, týkajících se problematiky 

neziskové sféry, mezi NNO, státní správou a samosprávou. To umožňuje složení RNNO, jejíž 

členy tvoří právě zástupci všech zmíněných cílových skupin. Vzájemná spolupráce 

a koordinace se každoročně projevuje zejména při práci na hlavních oblastech státní dotační 

politiky vůči NNO, při spolupráci na decentralizaci části státní dotační politiky ze státní 

úrovně na úroveň krajů, při monitoringu zapojení NNO do využití pomoci ze strukturálních 

fondů EU, při přípravě na další programovací období 2007 – 2013 a při navrhování vhodných 

kandidátů za NNO do orgánů a institucí souvisejících s prohlubováním zapojení ČR do 

činnosti a exekutivy EU a se strukturálními fondy EU.  

 

 

12 Výstupy 

 

12.1 Návrhy nelegislativních a legislativních opatření, zpracované RNNO a předložené 
vládě v roce 2005 
 
• Usnesení vlády ze dne 5 ledna 2005 č. 19 ke Zprávě o neziskovém sektoru v České 

republice 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů, a věcný záměr zákona o daňových asignacích – materiál byl 

předložen k projednání v Legislativní radě vlády na počátku roku 2005. 

• Usnesení vlády ze dne 9. března 2005 č. 275 k Hodnotící informaci o činnosti nadací – 

příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003. 

• Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za rok 2004 

– materiál byl předložen vládě pro informaci dne 8. června 2005. 

• Usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 745 k Hlavním oblastem státní dotační politiky 

vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2006. 

• Informace o účasti NNO na využívání strukturálních fondů EU a o zastoupení NNO 

v monitorovacích výborech k operačním programům, jednotným programovým 

dokumentům a k Rámci podpory Společenství – materiál byl předložen vládě pro 

informace dne 12. října 2005. 

• Průběžná zpráva o stavu plnění konkrétních návrhů, opatření a úkolů, vyplývajících 

z kapitoly č. 10 Zprávy o neziskovém sektoru v České republice – materiál byl 

předložen vládě pro informace dne 12. října 2005. 
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• Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1517 o změně Statutu Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace.  

• Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1619 k Rozboru financování nestátních 

neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004.  

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích 

a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. – 

materiál byl předložen k projednání v Legislativní radě vlády v prosinci 2005. 

• Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 12 k řešení problematiky daně z přidané hodnoty 

u některých humanitárních sbírek uspořádaných nestátními neziskovými organizacemi 

formou dárcovských SMS. 

• Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního 

investičního fondu v roce 2004 – materiál byl předložen vládě pro informace dne 

4. ledna 2006. 

 

 
12.2 Některé další aktivity RNNO v roce 2004 
 
• Vydání Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 

2006 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců 

příspěvku z Nadačního investičního fondu. Brožura byla vydána v tištěné podobě a byla 

zveřejněna i v elektronické podobě na internetových stránkách RNNO. Obsahovala 

základní údaje o zdrojích na aktivity NNO, které budou v roce 2006 poskytovat ústřední 

orgány státní správy, kraje a nadace – příjemci příspěvku z NIF.  

 

 

12.3 Tabulka výstupů v roce 2005 
 

vláda Druh výstupu Počet  
celkem vzala na 

vědomí 
schválila 

usnesením 
odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 0 0 0 0 
Zpráva pro mezinárodní instituce 0 0 0 0 
Informace pro vládu ČR 3 3 0 0 
Návrh nelegislativních opatření 5 0 5 0 
Návrh legislativních změn 0 0 0 0 
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13 Výdaje sekretariátu RNNO za rok 2005 

 

Mzdy a platy zaměstnanců 815.984,- 
Povinné pojistné 212.155,- 
Výdaje na tuzemské služební cesty 1989,- 
Výdaje na zahraniční služební cesty 0 
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) 0 
Cestovné členů, případně expertů 0 
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 229.663,- 

OON – DPP 0 
OON – DPČ (včetně povinného pojistného) 0 

z 
toho 

fakturované (včetně překladů) 229.663,- 
Telefony 55.016,- 
Pohoštění celkem 3.393.- 

Limit pro sekretariát Nezjištěno 
z toho 

mimo limit sekretariátu Nezjištěno 
Polygrafické služby 47.264,- 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)  
CELKEM 1.365.464,- 

 
 

Počet zaměstnanců sekretariátu podle 
platových tříd 

Z toho na částečný úvazek 

Celkem 3 - 
Platová třída 12 1 - 
Platová třída 13 1 - 
Platová třída 14 1 - 

 

 

14 Plán činnosti a rozpočet RNNO na rok 2006 

 

14.1 Plánované termíny zasedání RNNO v roce 2006 

• květen 2006 
• září 2006 
• prosinec 2006 

 
 
14.2 Příprava materiálů pro jednání vlády 
 
• Návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2007 – materiál bude 

vládě předložen k projednání do 31. května 2006. 

• Výroční zpráva o činnosti RNNO v roce 2005 – informace bude vládě předložena do 
31. května 2006. 
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• Zásady vlády pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu ČR ústředními orgány 
státní správy – materiál bude vládě předložen do 12. května 2006. 

• Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005 – materiál bude 
vládě předložen do 30. září 2006. 

• Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF za rok 2005 – materiál 
bude vládě předložen do 31. prosince 2006. 

 
14.3 Ostatní úkoly 
 
• Vydání Informace o poskytování dotací NNO v roce 2007 z vybraných veřejných 

rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z NIF – publikace bude 
vydána do 30. června 2006. 

 
14.4 Předpokládané výdaje sekretariátu RNNO na rok 2006 
 

Mzdy a platy zaměstnanců 1.050.000 
Povinné pojistné 360.000 
Výdaje na tuzemské služební cesty 50.000 
Výdaje na zahraniční služební cesty 40.000 
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) / 
Cestovné členů, případně expertů 20.000 
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 470.000 

OON - DPP 230.000 
OON – DPČ (včetně povinného pojistného) / 

z 
toho 

fakturované (včetně překladů) 240.000 
Telefony 32.000 
Pohoštění celkem 26.000 

limit pro sekretariát 6.000 
z toho 

mimo limit sekretariátu 20.000 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku) / 

CELKEM 
2.048.000 

 
 
 


