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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 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. Do konce 

první poloviny roku to byl místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské 

zdroje PhDr. Petr Mareš, CSc. Poté ho v této funkci nahradil 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, spolupracuje při 

vytváření a provozování veřejně přístupného informačního systému o NNO, zřízeného 

při informačním systému CEDR Ministerstva financí,  

• 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 je složen ze zástupců krajských úřadů (členů rad), zástupců krajských asociací 

NNO a zástupců některých ministerstev. Předsedkyní Výboru pro regiony byla v roce 2004 

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 2004 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, Fondu národního majetku ČR, Fóra dárců, zástupců bank a dalších. 

Předsedou Výboru pro NIF byl v roce 2004 člen správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa 

Ing. Jiří Müller. 

 

 

4 Integrace České republiky do Evropské unie 

 Stejně jako v předchozích letech se i v minulém roce Výbor pro EU zabýval přípravou 

na vstup ČR do EU s ohledem na potřeby NNO. 

Podle úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 

zpracoval Výbor pro EU systém poskytování informací o procesech souvisejících 

s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO. Jednalo se o systém 
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elektronické komunikace mezi kontaktními osobami z řídících orgánů jednotlivých 

programových dokumentů a kontaktními osobami z těch NNO, které se zabývají šířením a 

zpracováváním informací relevantních pro NNO. 

V průběhu roku, resp. do května 2004, Výbor pro EU i nadále monitoroval stav 

přípravy jednotlivých programových dokumentů, jejich programových dodatků a operačních 

manuálů. Informace získával Výbor pro EU především od zástupců NNO v monitorovacích 

výborech, na jejichž výběru se v roce 2003 sám podílel. V roce 2004 ještě Výbor pro EU 

vybral kandidáty za NNO do monitorovacích výborů k Jednotnému programovacímu 

dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti NUTS II Praha a k iniciativám EQUAL a 

INTERREG IIIA. Všichni tito kandidáti byli posléze jmenováni. Zástupci NNO 

v monitorovacích výborech byli zpočátku zváni na schůze Výboru pro EU jako hosté. Jedním 

z hlavních úkolů bylo dosáhnout možnosti předfinancování projektů NNO alespoň 

v některých programech. Po složitých jednáních s resorty financí, pro místní rozvoj a práce a 

sociálních věcí se to podařilo alespoň pro opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 

Společného regionálního operačního programu. 

Po celý rok 2004 se Výbor pro EU intenzivně podílel na přípravě čerpání finanční 

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

Úzce přitom spolupracoval s Centrem pro zahraniční pomoc Ministerstva financí, které je 

pověřeno administrací těchto finančních mechanismů a jehož ředitelka je členkou Výboru pro 

EU. Pro fond NNO byla zajištěna indikativní částka 11 % z roční alokace celého programu. 

Pomoc bude čerpána formou blokových grantů (grantových schémat) v určených prioritních 

oblastech: 1) Životní prostředí a udržitelný rozvoj, 2) Posílení lidských práv a multikulturního 

prostředí 3) Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy.  Předpokládané vyhlášení 

tendrů pro NNO lze očekávat až ke konci roku 2005. 

Koncem srpna 2004 byla svolána společná schůze Výboru pro EU a Výboru pro 

regiony. Cílem bylo především představit poněkud komplikovanou agendu Výboru pro EU 

členům Výboru pro regiony a seznámit je s aktuálním stavem zapojení NNO do institucí a 

programů EU. V úvodu společné schůze vystoupila delegace Vládního úřadu pro rovné 

příležitosti Maďarské republiky, jejíž členové tou dobou pobývali v Praze na pracovní 

návštěvě. Ve svém vystoupení poskytli přítomným zajímavé informace o situaci maďarských 

NNO a jejich zapojení do evropských struktur. Na schůzi dále vystoupili zástupci českých 

NNO v Evropském hospodářském a sociálním výboru a představili své prohlášení. Výběr 

těchto zástupců provedl v roce 2003 rovněž Výbor pro EU. Na závěr společné schůze obou 

výborů byl představen návrh na rekonstrukci Výboru pro EU. Jejím cílem bylo zefektivnění 
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komunikace mezi orgány, odpovědnými za administraci pomoci z EU a RNNO, resp. 

Výborem pro EU. Z tohoto důvodu se všichni zástupci NNO v monitorovacích výborech měli 

stát členy Výboru pro EU, k čemuž se kdysi sami zavázali. Návrh na rekonstrukci byl 

schválen Výborem pro EU a posléze i samotnou RNNO. 

Vzhledem k tomu, že po vstupu ČR do EU již začaly přípravy na nové programovací 

období EU 2007 – 2013, měl Výbor pro EU zájem podílet se na těchto přípravách hned od 

začátku. Na žádost Výboru pro EU uspořádalo proto Ministerstvo pro místní rozvoj 

v listopadu 2004 seminář o aktuálním stavu příprav ČR na nové programovací období 2007 – 

2013 pro NNO. Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj v této oblasti trvá i nadále. 

Výbor pro EU se v roce 2004 také aktivně podílel na přípravě kofinancování, resp, 

předfinancování projektů NNO v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního 

programu (na základě usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232). 

Na návrh některých svých členů začal Výbor pro EU koncem roku 2004 projednávat 

návrh metodiky projednávání strategických dokumentů s veřejností. Touto metodikou by se 

měla časem řídit nejen ministerstva, ale i orgány samosprávy. 

Prioritou výboru pro rok 2005 bude příprava na programovací období 2007 – 2013 a 

zajištění efektivní účasti NNO při tvorbě státních politik i nastavení podmínek pro čerpání 

strukturálních fondů 

 

 

5 Spolupráce s regiony 

Úkoly, kterými se zabýval Výbor pro regiony v roce 2004, byly tyto: Návrh na změnu 

provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR Ministerstva 

financí před předložením RNNO a vládě, Rozbor financování NNO z vybraných veřejných 

rozpočtů v roce 2003 a návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005 

před předložením RNNO a vládě, projednání přípravy zadávacího řízení na nového 

provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO, Výroční zpráva RNNO za 

rok 2003 před předložením RNNO a vládě, Informace o poskytování dotací NNO v roce 2005 

z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z NIF, 

Zpráva o neziskovém sektoru v ČR před předložením RNNO a vládě. 

Nicméně hlavním úkolem byla 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 
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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. Celková suma, kterou na rok 2004 uvolnilo pro kraje, 

byla 403 mil. 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. Výbor pro regiony se proto bude otázkou decentralizace zabývat i v roce 

2005, vyhodnotí i přínosy postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a zároveň požádá další 

resorty o vysvětlení, proč decentralizace zdrojů neproběhla. U dalšího materiálu, Rozboru 

financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrhu Hlavních obastí 

státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005, nebylo exaktně doloženo skutečné financování 

projektů NNO danými resorty. 

Výbor pro regiony navrhuje detailní vyhodnocení Hlavních oblastí státní dotační 

politiky pro rok 2004 v roce 2005 a žádá o zjednání nápravy prostřednictvím předsedy 

RNNO, pokud schválené priority nebyly naplněny. 

 

 

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. 

 Výbor pro NIF se jako již každým rokem zabýval přípravou Hodnotící informace o 

činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF, tentokrát za rok 2003 (dále jen „Hodnotící 

informace“). Stejně jako v předchozích letech měly být 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. Při 

analýze dotazníků však vyšlo najevo, že značná část dat z nich je nepoužitelná, a to přes 

veškerou snahu o maximální srozumitelnost dotazníků a obsáhlý průvodní dopis. V tomto 

roce totiž byla poprvé zpracovávána Hodnotící informace i o nadacích, které získaly 

příspěvek z NIF i v II. etapě jeho rozdělování. Některé nadace, které získaly finanční 

prostředky v obou etapách, spravují oba příspěvky souhrnně (aniž by tím porušovaly smlouvu 
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s FNM ČR) a pro účely dotazníků nebyly schopné údaje za I. a II. etapu oddělit. Nadace, 

které získaly příspěvek pouze v II. etapě, vyplňovaly tyto dotazníky poprvé a neměly s nimi 

proto patřičné zkušenosti. Kromě toho vyšlo najevo, že ne všechny tyto nadace pochopily 

správně pravidla nakládání s příspěvkem z NIF, a i z tohoto důvodu nebylo možné takové 

údaje použít. Ze všech výše zmíněných důvodů se Výbor pro NIF rozhodl, že data získaná 

z dotazníků jsou pro účely Hodnotící informace nepoužitelná. Hodnotící informace byla tedy 

zpracována pouze na základě zprávy o kontrolách nadací a analýzy jejich výročních zpráv. 

Hodnotící informace byla předložena vládě do konce roku 2004, vláda ji vzala na vědomí 

svým usnesením ze dne 9. března 2005 č. 275. 

 Součástí Hodnotící informace byly i nové dodatky ke smlouvám mezi nadacemi a 

FNM ČR. Obsahem těchto dodatků byla především zcela nová definice pojmu „výnos“, který 

jsou nadace povinny každoročně rozdělovat prostřednictvím otevřeného grantového řízení. 

Příspěvek z NIF, který nadace obdržely, byly totiž povinny uložit do svého nadačního jmění a 

každoročně rozdělovat pouze výnos z tohoto příspěvku. Tento výnos však nebyl přesně 

definován. Z tohoto důvodu připravil Výbor pro NIF texty nových dodatků ke smlouvám z I. i 

II. etapy, které pojem „výnos“ stanovily jednoznačně. Výnosem z příspěvku vloženého do 

nadačního jmění je úrok z těchto finančních prostředků, přičemž se tento úrok stanoví ve výši 

0,50 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. Pro tyto účely se úroková sazba PRIBID pro 1 rok 

stanoví jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených Českou národní 

bankou a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce. Texty nových 

dodatků byly schváleny výkonným výborem FNM ČR a vláda je následně vzala na vědomí 

společně s Hodnotící informací. 

 Výbor pro NIF se dále zabýval problémem, který souvisí s připravovaným zánikem 

FNM ČR ke konci roku 2005. Veškeré smluvní závazky a povinnosti pravděpodobně přejdou 

na Ministerstvo financí, tedy i prostředky NIF. Výbor pro NIF byl však toho názoru, že by 

celá problematika NIF měla být zakotvena v zákoně a v tomto smyslu pracoval na novele 

zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

 Počátkem roku 2004 bylo postupně dokončováno rozdělování částky 215.004.000 Kč, 

které bylo zahájeno na konci roku 2003. V průběhu roku 2004 došlo k dalšímu rozdělování 

finančních prostředků z NIF. Ke dni 20. srpna 2004 dosáhla částka na účtu NIF u FNM ČR 

výše 502.223.966,20 Kč. V důsledku toho došlo do konce roku 2004 k rozdělení částky 

500 mil. Kč mezi příslušné nadace. V době, kdy toto rozdělování již probíhalo, byla na účet 

NIF připsána ještě další částka ve výši cca 105 mil. Kč. Výbor pro NIF zastával názor, že by 

FNM ČR měl rozdělit celkem 605 mil. Kč. V tom ho podpořila i samotná RNNO na svém 
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zasedání dne 14. prosince 2004. FNM ČR to však odmítl s tím, že v době připsání částky 

105 mil. Kč na účet NIF již bylo zmíněných 500 mil. Kč pro účely jejich rozdělování na 

jiném účtu. Částka na účtu NIF tak nedosáhla hodnoty 200 mil. Kč, potřebné pro další 

rozdělování finančních prostředků. 

 

 

7 Ostatní aktivity RNNO v roce 2004 

7.1 Veřejně přístupný informační systém o NNO při informačním systému CEDR 

 V roce 2004 pokračovaly práce na přípravě materiálu pro jednání vlády „Návrh na 

změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových 

organizacích při informačním systému Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) 

Ministerstva financí“ (dále jen „IS NNO“). V roce 1998 navrhovala RNNO vládě zřízení a 

provozování IS NNO ve své režii. Vláda se zřízením a provozováním systému 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 organizacích při 

Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí. Podle tohoto usnesení vyhlásí Úřad 

vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem informatiky otevřené 

zadávací řízení na nového provozovatele IS NNO. Po jeho úspěšném zakončení převede 

Ministerstvo financí programové vybavení IS NNO včetně jeho projektové a provozní 

dokumentace na Úřad vlády ČR jako garanta IS NNO. 

 

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

rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 

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

roku 2002, kdy stav zůstával prakticky stejný jako v roce předcházejícím). 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. Na nové metodice pro rozbor financování NNO 

z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2003 začala proto pracovat již v roce 2003. 

 Stejně tak v roce 2004 byla metodika sběru dat pro rozbor financování NNO oproti 

předchozímu roku pozměněna. Oba materiály, tedy Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 

NNO pro rok 2005 a Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003, 

byly schváleny usnesením vlády ze dne 9. června 2004 č. 586. 

 

7.3 Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2005 

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 

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 Zpráva o neziskovém sektoru v České republice a o spolupráci veřejné správy při 

podpoře NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání 

strukturálních fond ů EU 

 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. Termín 

předložení vládě byl stanoven na 31. prosince 2004. 

 Zpráva o neziskovém sektoru v ČR byla zpracována v průběhu roku 2004 autorským 

kolektivem pod vedením Mgr. Terezy Vajdové, PhD. z Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Příprava zprávy proběhla v několika etapách. Předběžnou strukturu a potřebné podkladové 

studie určila pracovní skupina RNNO na počátku roku 2004. Členy této pracovní skupiny byli 

zástupci sekretariátu RNNO, akademické sféry a NNO. Někteří její členové se podíleli i na 
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vypracování podkladových studií. Průběžné verze zprávy byly předkládány ke stanoviskům i 

zástupcům krajů a Sdružení měst a obcí ČR. 

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 vzala zprávu 

o neziskovém sektoru v ČR na vědomí svým usnesením ze dne 5. ledna 2005 č. 19 a uložila 

předsedovi RNNO rozpracovat problémové okruhy českého neziskového sektoru, které 

zpráva identifikovala, do konkrétních návrhů, opatření a úkolů včetně jejich projednání s 

příslušnými ministry. Průběžná zpráva o jejich plnění bude vládě předložena do 30. září 2005. 
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8 Členové RNNO v roce 2004 

Jméno 
Organizace 
funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

PhDr. Petr Mareš, CSc. 
Úřad vlády ČR 
místopředseda vlády  

předseda  
2002 (do září 2004) 

 

JUDr. Pavel Němec 
Ministerstvo spravedlnosti 
místopředseda vlády a ministr 
spravedlnosti 

předseda 
(od září 2004) 

 

Ing. Taťana Holečková 
Úřad vlády ČR 
ředitelka kanceláře předsedy vlády 

místopředsedkyně 
2002 (do prosince 2004) 

členka Výboru pro regiony 

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

místopředseda 
1998 

člen Výboru pro NIF 

Ing. Eva Bartoňová 
KÚ Libereckého kraje 
náměstkyně hejtmana 

členka 
2002 

členka Výboru pro regiony 

Ing. Miroslav Brýdl 
KÚ Pardubického kraje 
zástupce hejtmana 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

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 

Roman Haken 
Centrum pro komunitní práci  
výkonný ředitel 

člen 
1998 

místopředseda Výboru pro 
regiony 

Ing. Karel Hrdý 
MŠMT 
náměstek ministryně 

člen 
2002 

 

Ing. Jiří Jelen 
MMR 
poradce ministra 

člen 
2003 

člen Výboru pro EU (do 
listopadu 2004) 

Mgr. Pavlína Kalousová 
Fórum dárců 
výkonná ředitelka 

členka 
2002 

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

Ing. Josef Kantůrek 
KÚ Středočeského kraje 
zástupce hejtmana 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 
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Jméno 
Organizace 
funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

Mgr. Jakub Kašpar 
MŽP 
ředitel odboru vnějších vztahů 

člen 
2003 

 

Ing. Blanka Kneblová 
MV 
ředitelka ekonomického odboru 

členka 
1998 

 

Ing. Hynek Kohl 
Sdružení sportovních svazů ČR 

člen 
1998 

člen Výboru pro NIF 

Bc. Ladislav Krajdl 
Centrála IT, o.p.s. 
ředitel 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

RNDr. Miroslav Kundrata 
Nadace Partnerství 
ředitel 

člen 
2002 

předseda Výboru pro EU 
člen Výboru pro regiony 

PaedDr. Martina Matějková 
KÚ kraje Vysočina 
radní 

členka 
2002 

členka 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 
MK 
ředitelka ekonomického odboru 

členka 
1998 

 

Ing. Pavel Sekanina 
KÚ Olomouckého kraje 
radní 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

RNDr. Jiří Stejskal 
KÚ Královéhradeckého kraje 
člen zastupitelstva 

člen 
2003 

člen 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 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 
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Jméno 
Organizace 
funkce 

Funkce v RNNO 
Člen RNNO od roku 

Náplň činnosti v RNNO 

centrum 
předseda 
Ing. Jana Vohralíková 
MI 
náměstkyně ministra 

členka 
2002 

členka Výboru pro regiony 

Mgr. Ellen Volavková 
KÚ Karlovarského kraje 
radní 

členka 
2003 

členka Výboru pro regiony 

Doc. Ing. Jiří Volf, CSc. 
MF 
náměstek ministra 

člen 
1998 

 

PhDr. Ludmila Vostřáková 
MZ 
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 
MPSV 
ředitel odboru sociálních služeb 

člen 
2002 

člen Výboru pro regiony 

 

 

9 Sekretariát RNNO 

 

Jméno Funkce Odpovědnosti 
JUDr. Hana Frištenská vedoucí samostatného 

oddělení 
(do 30. září 2004) 

• vedení agendy RNNO a jejích 
výborů  

• odpovědnost za přípravu návrhů 
RNNO pro vládu ČR 

Petr Bidlo vedoucí pracoviště 
(od 4. října 2004) 

• vedení agendy RNNO a jejích 
výborů  

• odpovědnost 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 
Jana Trombiková odborný pracovník 

(do 30. září 2004) 
• 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 2004 

 Hlavní těžiště práce RNNO spočívá v činnosti jejích tří výborů, jejichž schůze se 

konají přibližně každé dva měsíce. Činnost těchto výborů je podrobně popsána v kapitolách 

č. 4 – 6 této výroční zprávy. 

Pro zpracování jednotlivých úkolů si výbory vytvářejí ad hoc pracovní skupiny. 

V roce 2004 fungovala pouze jedna taková skupina, a to při Výboru pro NIF. Tato pracovní 

skupina se zabývala přípravou nových dodatků ke smlouvám mezi nadacemi – příjemci 

příspěvku z NIF a FNM ČR a přípravou novely zákona o nadacích a nadačních fondech.  

Samotná RNNO zasedala v roce 2004 čtyřikrát. Pro zpracování úkolů, nepokrytých 

činností jednotlivých výborů, ustavila RNNO v roce 2004 čtyři pracovní skupiny: pracovní 

skupinu pro přípravu systému poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním 

strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO, pracovní skupinu k přípravě návrhu 

hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005, pracovní skupinu k přípravě 

návrhu na změnu provozovatele IS NNO a pracovní skupinu pro přípravu návrhu zprávy o 

neziskovém sektoru v ČR. 

RNNO se po celý uplynulý rok intenzivně zabývala přípravou návrhu zákona o 

daňových asignacích. Práce na tomto návrhu probíhají doposud. 

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 
26. ledna 2004 Schůze Výboru pro regiony • Informace o přípravě materiálu „Zpráva o 

neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci 
veřejné správy při podpoře NNO“ podle 
usnesení vlády č. 807/2003 
připravovaného pro jednání vlády. 

• Projednání materiálu „Návrh na změnu 
provozovatele veřejně přístupného 
informačního systému o NNO při 
Centrální evidenci dotací z rozpočtu 
(CEDR) MF“ připravovaného pro jednání 
vlády. 

• Informace o stavu přípravy materiálu 
„Rozbor financování NNO z vybraných 
veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh 
hlavních oblastí státní dotační politiky 
vůči NNO pro rok 2005“, připravovaného 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
pro jednání vlády. 

3. února 2004 Schůze Výboru pro EU • Informace o projednání návrhu materiálu 
„Návrh podpory NNO k využívání 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU a Zpráva o NNO v procesu integrace 
ČR do EU“ vládou ČR. 

• Projednání systému poskytování informací 
o procesech souvisejících s využíváním 
strukturálních fondů EU pro zájemce z řad 
NNO, který má být poskytnut řídícím 
orgánům operačních programů - úkol 
vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003.  

• Informace o stavu přípravy operačních 
manuálů k jednotlivým operačním 
programům. 

• Informace o stavu zastoupení neziskového 
sektoru v monitorovacích výborech 
k operačním programům a v Evropském 
hospodářském a sociálním výboru. 

• Informace o zahájení přípravy projektů 
pro financování z nástrojů z Evropského 
hospodářského prostoru (EEA) 
administrovaného Centrem pro zahraniční 
pomoc MF. 

• Projednání návrhu na změnu 
Legislativních pravidel vlády ČR, 
předloženého Z. Drhovou. 

• Diskuse k semináři „Český neziskový 
sektor před vstupem do EU“ v České 
Skalici. 

2. března 2004 Schůze Výboru pro NIF • Výsledky rozdělování NIF dle posledního 
Dodatku ke smlouvě mezi FNM ČR a 
nadacemi – příjemci příspěvku z NIF. 

• Aktuální stav portfolia NIF – konkursy, 
likvidace, privatizace, Sokolovská uhelná, 
a.s., Vítkovice, a.s., prodeje státního 
podílu OKD, a.s. 

• Žádost Nadace Bezpečná Olomouc. 
• Rezignace Ing. J. Lingera na členství ve 

Výboru. 
• Závěry pracovních skupin Výboru pro 

přípravu novely zákona o nadacích a 
nadačních fondech. 

• Metodika k vykazování povinných 
informací o postupu nakládání 
s příspěvkem z NIF a jeho výnosy. 

• Návrh na Dodatek ke smlouvě mezi FNM 
ČR a nadacemi – příjemci příspěvku 
z NIF. 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
16. března 2004 Schůze Výboru pro regiony • Problematika uvolňování dotací pro NNO, 

poskytující sociální služby, v roce 2004 z 
rozpočtu MPSV a z účelově vázané dotace 
do rozpočtu krajů.  

• Projednání návrhu pro jednání vlády 
„Návrh na změnu provozovatele veřejně 
přístupného informačního systému o NNO 
při Centrální evidenci dotací z rozpočtu 
(CEDR) MF“.  

• Iniciativa Fora dárců k zákonu o daňových 
asignacích  

• Informace o přípravě materiálu „Zpráva o 
neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci 
veřejné správy při podpoře NNO“ podle 
usnesení vlády č. 807/2003 
připravovaného pro jednání vlády. 

• Informace o přípravě materiálu „Rozbor 
financování NNO z vybraných veřejných 
rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních 
oblastí státní dotační politiky vůči NNO 
pro rok 2005“, připravovaného pro 
jednání vlády. 

18. března 2004 Zasedání RNNO • Projednání návrhu „Změna provozovatele 
veřejně přístupného informačního systému 
o NNO při Centrální evidenci dotací z 
rozpočtu (CEDR) MF“ pro jednání vlády. 

• Projednání návrhu zákona o daňových 
asignacích. 

• Informace o přípravě materiálu „Zpráva o 
neziskovém sektoru v České republice 
a o spolupráci veřejné správy při podpoře 
NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady 
subsidiarity a k využívání strukturálních 
fondů EU“ pro jednání vlády (podle 
usnesení vlády č. 807/2003). 

• Iniciativa skupiny NNO ke změně 
Legislativních pravidel vlády. 

• Informace o plnění úkolu, vyplývajícího z 
usnesení vlády č. 1232/2003 - zpracování 
systému poskytování informací o 
procesech souvisejících se vstupem ČR do 
EU do prostředí neziskového sektoru a 
jeho nabídka řídícím orgánům operačních 
programů. 

1. dubna 2004 Schůze Výboru pro EU • Projednání nominace zástupců NNO do 
monitorovacích výborů k JPD 3, EQUAL 
a INTERREG IIIA. 

• Stav plnění úkolu „Systém poskytování 
informací o procesech souvisejících s 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
využíváním strukturálních fondů EU pro 
zájemce z řad NNO“ - úkol vyplývající z 
usnesení vlády č. 1232/2003 a projednání 
návrhu metodiky veřejného projednávání 
strategických evropských dokumentů. 

• Stav přípravy operačních manuálů k 
jednotlivým operačním programům,  

• Stav zastoupení neziskového sektoru v 
monitorovacích výborech k operačním 
programům a v Evropském hospodářském 
a sociálním výboru, 

• Projekt pro financování z nástrojů 
Evropského hospodářského prostoru 
(EEA) administrovaný Centrem pro 
zahraniční pomoc MF - další vývoj. 

• Novela Legislativních pravidel vlády 
podle závěrů zasedání RNNO dne 18. 
března 2004. 

11. května 2004 Schůze Výboru pro regiony • Projednání materiálu připravovaného pro 
schůzi vlády „Návrh hlavních oblastí 
státní dotační politiky vůči NNO pro rok 
2005 a rozbor jejich financování 
z vybraných veřejných rozpočtů v roce 
2003“. 

• SROP pro využívání strukturálních fondů 
EU - problematika jeho změn na úrovni 
krajů a vyhlašování grantových schémat, 
včetně podpory partnerství s NNO.  

• Projednání materiálu připravovaného pro 
schůzi vlády „Zpráva o činnosti RNNO za 
rok 2003“. 

• Informace o přípravě materiálu pro schůzi 
vlády „Zpráva o neziskovém sektoru v ČR 
a o spolupráci veřejné správy při podpoře 
NNO“. 

• Informace o přípravě každoroční 
publikace „Informace o poskytování 
dotací NNO v roce 2005 z vybraných 
veřejných rozpočtů a grantové záměry 
nadací – příjemců příspěvku z NIF“. 

21. května 2004 Zasedání RNNO • „Návrh hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči NNO pro rok 2005 a rozbor 
jejich financování z vybraných veřejných 
rozpočtů v roce 2003“ - projednání 
materiálu připravovaného pro schůzi 
vlády.  

• „Zpráva o činnosti RNNO v roce 2003“ - 
projednání materiálu připravovaného pro 
schůzi vlády.  
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
• Návrh zákona o daňových asignacích - 

informace o výsledcích jednání 
s místopředsedou vlády a ministrem 
financí.  

• „Návrh na změnu provozovatele veřejně 
přístupného informačního systému o NNO 
při Centrální evidenci dotací z rozpočtu 
(CEDR) MF“ - informace o vyrovnání 
připomínek  Úřadu vlády, MF a MŠMT. 

• „Zpráva o neziskovém sektoru v ČR 
a o spolupráci veřejné správy při podpoře 
NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady 
subsidiarity a k využívání strukturálních 
fondů EU“ připravovanou pro schůzi 
vlády - první výstup z autorských studií. 

31. srpna 2004 Společná schůze Výboru pro 
regiony a Výboru pro EU 

• Pozdrav a představení delegace vládního 
Úřadu pro rovné příležitosti Maďarské 
republiky. 

• Zástupci NNO v EHSV a představení 
jejich prohlášení. 

• Krátká vystoupení zástupců NNO 
v monitorovacích výborech k jednotlivým 
operačním programům s představením 
činnosti příslušného monitorovacího 
výboru. 

• První zkušenosti s implementací SROP. 
• Komunitární programy EU a možnosti 

jejich využití ze strany NNO. 
• Globální grant v OP RLZ a v JPD 3 Praha 

a příprava jeho implementace. 
• Zpráva o NNO v ČR (2. verze) - materiál 

připravovaný pro schůzi vlády s termínem 
do 31. prosince 2004  

• Rekonstrukce Výboru RNNO pro 
spolupráci s EU. 

2. září 2004 Schůze Výboru pro NIF • Stav přípravy Hodnotící informace o 
hospodaření nadací – příjemců příspěvku 
z NIF v roce 2003. 

• Aktuální stav účtu NIF. 
• Návrhy na nového člena Výboru RNNO 

pro NIF. 
• Výsledky jednání pracovních skupin 

Výboru RNNO pro NIF. 
• Návrh Dodatku ke smlouvám nadací – 

příjemců příspěvku z NIF a FNM ČR. 
21. září 2004 Zasedání RNNO • Projednání Zprávy o neziskovém sektoru 

v ČR, připravované pro schůzi vlády 
a dalšího harmonogramu její přípravy. 

• Projednání nové metodiky Rozboru 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
financování NNO z vybraných veřejných 
rozpočtů za rok 2004. 

• Různé: daňové asignace, novela zákona o 
DPH a o loteriích a jiných podobných 
hrách. 

29. září 2004 Schůze Výboru pro EU • Příprava nového programovacího období 
EU 2007 – 2013. 

• Projednání návrhů metodiky na 
zapojování veřejnosti do přípravy 
strategických dokumentů. 

21. října 2004 Schůze Výboru pro NIF • Hodnotící informace o činnosti nadací – 
příjemců příspěvku z NIF v roce 2003. 

• Informace o průběhu rozdělování NIF. 
• Novela zákona o nadacích a nadačních 

fondech. 
11. listopadu 2004 Schůze Výboru pro NIF • Hodnotící informace o činnosti nadací – 

příjemců příspěvku z NIF v roce 2003. 
• Novela zákona o nadacích a nadačních 

fondech. 
• Současná situace kolem rozdělování NIF. 

25. listopadu 2004 Schůze Výboru pro EU • Zpráva o stavu jednání k předfinancování 
a kofinancování projektů NNO. 

• Informace ze semináře MMR k přípravě 
dalšího programovacího období a dohoda 
o postupu při jmenování zástupce NNO 
v meziresortní komisi. 

• Informace o postupu implementace 
Finančních mechanismů EEA a Norska. 

• Návrh na novelizaci legislativních 
pravidel vlády. 

• Návrh pravidel projednávání strategických 
dokumentů s veřejností. 

• Rozpočet Výboru. 
14. prosince 2004 Zasedání RNNO • Zpráva o neziskovém sektoru v ČR. 

• Hodnotící informace o činnosti nadací – 
příjemců příspěvku z NIF roce 2003. 

• Informace o návrhu na změnu 
provozovatele veřejně přístupného 
informačního systému o NNO při 
Centrální evidenci dotací z rozpočtu 
(CEDR) MF. 

• Informace o přípravě daňových asignací 
• Rozbor financování NNO z vybraných 

veřejných rozpočtů – příprava nové 
metodiky (reakce MF). 

• Informace o přípravě novely zákona o 
loteriích a jiných podobných hrách. 

• Finanční mechanismus EHP a Norska – 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
návrh a jmenování komise pro posuzování 
návrhů grantových schémat určených 
k podpoře NNO. 

 

 

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.  

 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 prosazování začlenění NNO do operačních programů EU, při 

přípravě na další programovací období EU a při navrhování vhodných kandidátů za NNO do 

orgánů a institucí souvisejících se strukturálními fondy EU. 

 

 

12 Výstupy 

 

12.1 Návrhy nelegislativních opatření, zpracované RNNO a předložené vládě v roce 
2004 
 
• Usnesení vlády ze dne 9. června 2004 č. 586, o Hlavních oblastech státní dotační 

politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005 

• Usnesení vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1279, o změně provozovatele veřejně 
přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální 
evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí 

• Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 19, ke Zprávě o neziskovém sektoru v České 
republice (materiál byl zpracován v roce 2004) 

• Usnesení vlády ze dne 9. března 2005 č. 275, k Hodnotící informaci o činnosti nadací – 
příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003 
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12.2 Některé další aktivity RNNO v roce 2004 
 
• Vydání Informace o poskytování dotací NNO v roce 2005 z vybraných veřejných 

rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z NIF. Brožura byla 
vydána v tištěné podobě a byla zveřejněna v elektronické podobě na internetových 
stránkách RNNO. Obsahovala základní údaje o zdrojích na aktivity NNO, které budou v 
roce 2005 poskytovat ústřední orgány státní správy, kraje a nadace – příjemci příspěvku 
z NIF.  

• Zpracování informace pro jednání vlády „Výroční zpráva o činnosti RNNO za rok 
2003“ na základě usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002, k Rozboru poradních 
a pracovních orgánů vlády. 

 
12.3 Tabulka výstupů 
 

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 1 1 0 0 
Návrh nelegislativních opatření 4 3 1 0 
Návrh legislativních změn 0 0 0 0 
 

 

13 Výdaje sekretariátu RNNO za rok 2004 

 

Mzdy a platy zaměstnanců 927.330 
Povinné pojistné 324.564 
Výdaje na tuzemské služební cesty / 
Výdaje na zahraniční služební cesty / 
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) / 
Cestovné členů, případně expertů 7.266 
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 99.994 

OON - DPP / 
OON – DPČ (včetně povinného pojistného) 58.500 

z 
toho 

fakturované (včetně překladů) 41.494 
Telefony 15.645 
Pohoštění celkem nezjištěno 

limit pro sekretariát nezjištěno 
z toho 

mimo limit sekretariátu nezjištěno 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku) / 
CELKEM 1.374.799 
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Počet zaměstnanců sekretariátu podle 
platových tříd1 

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 2005 

 

14.1 Plánované termíny zasedání RNNO v roce 2005 

 

• 17. května 2005 
• červen 2005 
• září 2005 
• prosinec 2005 
 
14.2 Příprava materiálů pro jednání vlády 
 
• 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 vládě 
předložen k projednání na počátku roku 2005. 

• Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2006 – materiál bude 
vládě předložen k projednání do 31. května 2005. 

• Výroční zpráva o činnosti RNNO v roce 2004 – informace bude vládě předložena do 
31. května 2005. 

• 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 – informace bude vládě předložena do 
31. května 2005. 

• 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 bude 
vládě předložen do 31. července 2005. 

• Novela Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními 
orgány státní správy – materiál bude vládě předložen do 30. září 2005. 

• Průběžná zpráva o stavu plnění konkrétních návrhů, opatření a úkolů, vyplývajících 
z kapitoly č. 10 Zprávy o stavu neziskového sektoru v ČR – materiál bude vládě 
předložen do 30. září 2005. 

                                                 
1 Od konce září 2004 pracovali v sekretariátu RNNO pouze dva zaměstnanci. 
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• Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 – materiál bude 
vládě předložen do 31. prosince 2005. 

• Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF za rok 2004 – materiál 
bude vládě předložen do 31. prosince 2005. 

 
14.3 Ostatní úkoly 
 
• Vydání Informace o poskytování dotací NNO v roce 2006 z vybraných veřejných 

rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z NIF – publikace bude 
vydána do 30. června 2005. 

• Vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele IS NNO  - výběrové řízení bude 
vyhlášeno v první polovině roku 2005. 

• Rekonstrukce Výboru pro regiony, resp. RNNO po krajských volbách v roce 2004 – 
rekonstrukce proběhla v první polovině roku 2005. 

 
14.4 Předpokládané výdaje sekretariátu RNNO na rok 2005 
 

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 

 
 


