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Informace o stavu plnění priorit a opat ření, uvedených ve strategické části 
Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru 

 
 

 
Úkol Termín Stav plnění úkolu 

Podpora přijetí zákonů a novel: zákon o veřejně prospěšných 
organizacích, novela zákona o obecně prospěšných 
společnostech, novela zákona o nadacích a nadačních 
fondech, zákon, kterým se mění některé zákony k zajištění 
větší informovanosti o dotacích a jiných podobných 
výdajích z veřejných peněžních prostředků. 

2008 – 2010 

 
Úkol byl RVNNO, jejími výbory a sekretariátem splněn. 
 
• Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech, vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č. 158/2010 Sb. 
Je účinná od 1. července 2010. 

• Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, byla schválena Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky a dne 23. června 2010 bude 
projednána Senátem Parlamentu České republiky. 

• Nové Zásady vlády pro poskytování dotací NNO ústředními 
orgány státní správy byla schváleny usnesením vlády ze dne 
1. února 2010 č. 92. 

• Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl 
schválen usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 363. 

• Zákon, kterým se mění některé zákony k zajištění větší 
informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích 
z veřejných peněžních prostředků, byl připraven 
Ministerstvem financí v souladu s usnesením vlády ze dne 
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Úkol Termín Stav plnění úkolu 
11. července 2007 č. 756, usnesením vlády ze dne 22. října 
2007 č. 1204 a usnesením vlády ze dne 28. května 2008 
č. 643. Připomínkové řízení k tomuto materiálu bylo 
ukončeno dne 21. srpna 2008 a nebylo dosud vypořádáno. 

Zavedení registrace NNO ve veřejných rejstřících – na 
základě novelizovaných Zásad vlády pro udělování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány 
státní správy a zákona o organizacích se statusem veřejné 
prospěšnosti. 

2009 

 
Úkol byl částečně splněn. 
 
• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který 

vymezuje obsah základních registrů, mezi něž patří také 
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a orgánů veřejné moci, nabude účinnosti 1. července 
2010 s tím, že naplnění tohoto registru údaji z příslušných 
agendových systémů bude provedeno nejpozději do 2 let od 
nabytí účinnosti uvedeného zákona. 

• Problematika potřebnosti veřejného rejstříku NNO byla též 
zohledněna při přípravě věcného záměru zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti, který předpokládá veřejný rejstřík 
organizací se statusem veřejné prospěšnosti, vedený 
rejstříkovými soudy. Věcný záměr zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti byl schválen usnesením vlády ze dne 24. května 
2010 č. 363. 

Zadání a zpracování každoročního přehledu o neziskových 
organizacích ČSÚ. 

2009 

 
Úkol byl sekretariátem RVNNO splněn. 
 
Český statistický úřad vede satelitní účet o neziskových 
organizacích, který je součástí národních účtů, a je zveřejňován. 
V současné době jdou k dispozici údaje za rok 2007, údaje za rok 
2008 se očekávají v říjnu letošního roku – po zveřejnění 
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národních účtů v září 2010. RVNNO byla doplněna o zástupce 
ČSÚ v lednu 2010, sekretariát RVNNO je s Českým statistickým 
úřadem v průběžném kontaktu. 
 

 
Zadání vytvoření metodiky pro monitoring dotací obcí a 
krajů pro neziskové organizace pro zapracování do 
každoročního Rozboru financování NNO z vybraných 
veřejných rozpočtů. 

2009 

 
Úkol byl sekretariátem RVNNO splněn. 
 
Metodika zpracování Rozboru financování NNO z vybraných 
veřejných rozpočtů byla v roce 2009, jako ostatně každoročně, 
zpřesněna, a uplatněna pro Rozbor za rok 2008, který vláda vzala 
na vědomí svým usnesením č 191 ze dne 8. března 2010. 
 

Zpracování konkrétních opatření pro neziskový sektor na 
základě závěrečné zprávy výzkumu Ministerstva vnitra 
„Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České 
republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání 
pro účely financování terorismu“, který realizuje Vysoká 
škola ekonomická v Praze. 

2009 

 
Úkol byl RVNNO, jejími výbory a sekretariátem RVNNO 
splněn. 
 
O výsledcích výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování 
fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním 
důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování 
terorismu“ byla opakovaně informována RVNNO. 
K závěrům tohoto výzkumu se přihlíželo při zpracování věcného 
záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti a bude zohledňován 
i při přípravě paragrafovaného znění tohoto zákona. 
 

Zpracování každoročního Rozboru financování NNO z 
vybraných veřejných rozpočtů. 

Každoročně 

 
Úkol byl sekretariátem RVNNO splněn. 
 
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 
2008 byl vládou vzat na vědomí jejím usnesením č. 191 ze dne 
8. března 2010. 
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Informování vlády a veřejnosti o NNO prostřednictvím 
sekretariátu RVNNO. 

Každoročně 

 
Úkol je plněn předsedou RVNNO a sekretariátem RVNNO 
průběžně. 
 
K naplnění tohoto úkolu slouží především návrhy a analýzy, které 
jsou vládě předkládány pravidelně jedenkrát ročně. Jde zejména o 
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro následující 
rok, Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za 
uplynulý rok, Výroční zprávu o činnosti RVNNO za uplynulý 
rok. 
Veřejnost je otevřeným způsobem informována o výsledcích 
veškeré činnosti RVNNO, jejího předsedy, výborů i sekretariátu 
prostřednictvím webových stránek www.rvnno.vlada.cz. a jejich 
pravidelných aktualizací. 
 

Vytvoření metodiky zapojení neziskových organizací a 
veřejnosti do rozhodování pro projekty smart administration. 

2009 

 
Úkol nebyl splněn. 
 
V roce 2009 proběhlo jednání Výboru pro EU a sekretariátu 
RVNNO s odpovědnými pracovníky Ministerstva vnitra 
s negativním výsledkem. 
 

Vytvoření oficiálního vzdělávacího programu pro veřejnou 
správu a neziskové organizace – vznik, rozvoj a 
vyhodnocení partnerství (využití v projektech smart 
administration a v programech Integrovaného rozvoje měst, 
komunitního plánování, Leader). 

2009 

 
Úkol nebyl splněn. 
 
Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., členka RVNNO, jednala 
z pověření Výboru pro regiony RVNNO s Ministerstvem vnitra o 
možnosti vydání publikace o NNO, určené pracovníkům veřejné 
správy. Tato publikace měly být zpracována Katedrou studií 
občanské společnosti Fakulty humanitních studií University 
Karlovy v Praze, jedním z mála akademických pracovišť, které se 
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problematikou NNO zabývají. Ministerstvo vnitra však 
konstatovalo, že v současné době o publikaci nemá zájem. 
Úkol bude dále Výborem pro regiony sledován. 
 

Příprava dohody mezi vládou České republiky a neziskovým 
sektorem o zásadách partnerské spolupráce. 

2009 

 
Úkol nebyl v předložené podobě splněn. Byla však učiněna 
řada důležitých kroků. 
 
V roce 2009 byl však Výborem pro regiony RVNNO iniciován 
proces uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a 
kraji – RVNNO tuto aktivitu výboru podpořila. Do června 2010 
bylo uzavřeno pět dohod krajů s NNO, uzavírání dalších se 
očekává v nejbližších měsících. Tyto dokumenty představují 
významný politický krok k systémové spolupráci volených 
orgánů a NNO na úrovni krajů směrem k partnerství. 
Na centrální úrovni byla posílena role RVNNO tím, že usnesením 
vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 byl změněn statut RVNNO tak, 
že jednotlivé resorty jsou v ní nyní zastoupeny na úrovni 
náměstků ministrů. 
 

Podpora schválení zákona o veřejně prospěšných 
organizacích, RVNNO je zakotvena v zákoně. 

2009 

 
Úkol byl RVNNO a jejím Výborem pro legislativu a 
financování splněn. 
 
Během let 2008 – 2009 byl zpracován věcný záměr zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti, proběhlo rozsáhlé připomínkové 
řízení a byl schválen Legislativní radou vlády s připomínkami, 
které byly akceptovány. Vláda projednala a schválila věcný záměr 
zákona svým usnesením ze dne 24. května 2010 č. 363 a současně 
uložila předsedovi RVNNO do 31. prosince 2012 předložit vládě 
návrh jeho paragrafovaného znění. 
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Spolupráce vlády a neziskových organizací na konferenci v 
rámci předsednictví „Evropa angažovaných občanů“. 

 
2009 

 
Úkol byl RVNNO a jejím sekretariátem splněn. 
 
Mezinárodní konference s názvem „Europe of Engaged Citizens – 
Resources and Sustainability / Evropa angažovaných občanů – 
zdroje a udržitelnost“ se konala ve dnech 4. – 5. května 2009 
v Brně jako součást předsednictví České republiky v Radě 
Evropské unie. Její výsledky jsou využívány v řadě aktivit 
RVNNO a jejích výborů. 
 

Příprava alokace zdrojů na podporu budování kapacit v 
rámci dotací jednotlivých ministerstev. 

2009 

 
Úkol nebyl RVNNO splněn. 
 
Vzhledem k ekonomické a finanční krizi docházelo v roce 2008 
až 2009 spíše k poklesu objemu finančních prostředků, určených 
na dotační programy pro NNO a RVNNO včetně jejího předsedy 
věnovala velké úsilí na to, aby tyto poklesy nebyly drastické. 
Výsledkem tohoto úsilí byla také přijetí nových Zásad vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO 
ústředními orgány státní správy, a to usnesením vlády ze dne 
1. února 2010 č. 92. Z uvedených důvodů tedy nebylo reálné 
iniciovat dotační programy nové, navíc zaměřené nikoliv na 
cílové skupiny, ale na budování kapacit NNO. 
 

Daňová reforma. 2009 

 
Úkol není v daném znění splnitelný na úrovni RVNNO. 
 
Daňové zákony a jejich novely jsou však průběžně sledovány 
Výborem pro legislativu a financování z hlediska potřeb NNO.  
Problematice benefitů v daňové oblasti je také věnována část 
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schváleného věcného záměru zákon o status veřejné prospěšnosti 
– s ohledem na jeho zpracování bylo v roce 2009 opakovaně 
jednáno s daňovou sekcí Ministerstva financí. 
 

Přijetí novelizovaných Zásad vlády pro udělování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány 
státní správy. 

2009 

 
Úkol byl RVNNO, Výborem pro legislativu a financování 
a sekretariátem RVNNO splněn. 
 
Nové Zásady vlády pro udělování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky NNO ústředními orgány státní správy schválila 
vláda svým usnesením ze dne 1. února 2010 č. 92. 
 

Otevření diskuse o společenské odpovědnosti firem – 
konference. 

2009 

 
Úkol byl částečně splněn. 
 
Vývoj diskuze o společenské odpovědnosti firem je iniciován a 
sledován průběžně Fórem dárců a Asociací nadací a informace o 
tomto procesu jsou veřejně dostupné. Na požádání Fóra dárců se 
sekretariát RVNNO a Výbor pro legislativu a financování aktivně 
zúčastňuje akcí, které Fórum dárců v této problematice pořádá. 
V oblasti společenské odpovědnosti firem vytvořilo Fórum dárců 
iniciativu Byznys pro společnost – fórum odpovědných firem 
(www.byznysprospolecnost.cz), jejímž cílem je mobilizovat a 
motivovat firmy a další klíčové instituce pro společenské otázky, 
odpovědné podnikání a rozvoj kvality života ve společnosti. 
Byznys pro společnost je platforma pro spolupráci firem, odborné 
zázemí, výměnu zkušeností, hledání nových přístupů v oblasti 
společenské odpovědnosti. Členy jsou významné firmy působící 
na českém trhu. 
Dne 22. března 2010 se konala konference „Kdo nese 
odpovědnost za rozvoj regionů. Firmy, instituce, lidé: Konkurenti 
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nebo partneři“ v Senátu Parlamentu České republiky, 
spoluorganizovaná Fórem dárců za účasti též Ing. Romana 
Hakena – předsedy Výboru pro regiony RVNNO. 
Dne 26. dubna 2010 proběhla konference „Leadership a český 
byznys – Společenská odpovědnost, vzor pro 21. století“, 
organizovaná touto platformou. 
 

Spolupráce na přípravě novely zákona o veřejných sbírkách. 2009 

 
Úkol splněn Výborem pro legislativu a financování 
a sekretariátem RVNNO částečně. 
 
Úkol předložit vládě novelu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách, byl uložen ministrovi vnitra a Výbor pro legislativu a 
financování RVNNO vytvořil pracovní skupinu, která na tomto 
úkolu spolupracovala, neboť ministr pro lidská práva byl určen 
jako spolupředkladatel tohoto materiálu. V průběhu roku 2009 
proběhlo několik jednání a Ministerstvu vnitra byly zaslány 
připomínky k jejich verzi předmětné novely. Následně na počátku 
roku 2010 požádal ministr vnitra vládu o zrušení úkolu předložit 
novelu zákona o veřejných sbírkách. Vzhledem k nutnosti 
novelizovat tento zákon požádal ministr pro lidská práva předsedu 
vlády o převedení úkolu na jeho resort a bylo mu vyhověno. 
V současné době připravuje pracovní skupina Výboru pro 
legislativu a financování návrh novely, která bude projednána 
s Ministerstvem vnitra, projednána RVNNO a jejím předsedou 
vládě předložena do 30. září 2010. 
 

Aktivity směřující k přijetí nového herního zákona. 2009 

 
Úkol plněn RVNNO, Výborem pro legislativu a financování 
a sekretariátem RVNNO průběžně. 
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V průběhu roku 2008 a 2009 se v oblasti loterií a her 
projednávalo v různých stadiích legislativního procesu několik 
legislativních návrhů Ministerstva financí, vlády či poslanců. 
Jednalo se o návrh věcného záměru herního zákona, několik 
poslaneckých návrhů na novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, a návrh Zastupitelstva 
hlavního města Prahy na novelizaci téhož zákona. Ke všem těmto 
návrhům byly prostřednictvím předsedy RVNNO a ministra pro 
lidská práva uplatněny připomínky, zejména s důrazem na 
zajištění dostatečných a transparentních odvodů na veřejně 
prospěšné účely z výtěžku těchto her. Věcný záměr nového 
herního zákona, zpracovávaného Ministerstvem financí, prošel 
připomínkovým řízením a v současné době jsou vypořádávány 
zásadní připomínky také předsedy RVNNO. 
 

Připraveny zásady pro zadávání zakázek na zajištění obecně 
prospěšných služeb neekonomického charakteru. 

2009 

 
Úkol nesplněn a je v této podobě nesplnitelný. 
 
Při zadávání veřejných zakázek se postupuje vždy podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Určitým řešením problematiky, která je v úkolu 
obsažena, je věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti a 
úkol daný vládou připravit jeho paragrafované znění. 
 

 
Zadání a realizace veřejné zakázky – „on-going“ evaluace 
operačních programů z hlediska čerpání neziskovými 
organizacemi, problémy, přínosy a návrhy řešení, včetně 
vypracování metodiky a systému vyhodnocování a 
zveřejňování využití veřejných prostředků neziskovým 
sektorem z věcného hlediska. 

2009 

 
Úkol nebyl splněn s ohledem na finanční možnosti Úřadu 
vlády. 
 
Sekretariát RVNNO nicméně připomínkuje materiály 
připravované Ministerstvem pro místní rozvoj a také pravidelně 
sleduje Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání 
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 strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Na základě získaných 

údajů pak jedná a navrhuje změny pro zlepšení čerpání fondů 
prostřednictvím neziskových organizací. 
 

Příprava změny Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči 
NNO. 

2009 

 
Úkol byl RVNNO a jejím sekretariátem splněn. 
 
V roce 2009 byla poprvé zpracována Informace o realizaci 
Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO za uplynulý 
rok. Vládě byl tento materiál předložen pro informaci na její 
schůzi dne 9. března 2009. V polovině roku 2010 byl vládě opět 
předložen materiál s názvem Hlavní oblasti státní dotační politiky 
vůči NNO pro rok 2011, doplněný Informaci o realizaci Hlavních 
oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009. 
 

 


