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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 „RVNNO“), 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. 

 
RVNNO 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 RVNNO (usnesením vlády ze dne 30. března 1998 
č. 223, o Radě vlády pro nestátní neziskové organizace). 

 
RVNNO se skládá ze zástupců NNO, kteří tvoří podle statutu RVNNO minimálně 

50 % všech členů RVNNO, dále zástupců ústředních orgánů státní správy a krajské 
samosprávy. V čele RVNNO stojí vždy člen vlády. V roce 2008 byla předsedkyní RVNNO 
ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková. 

 
 
 

2 Vymezení činnosti RVNNO 
 
RVNNO na základě svého statutu, který byl schválen vládou jejím usnesením ze dne 

15. října 2007 č. 1154, vykonává zejména tyto činnosti: 
 

� iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se 
podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, 

� sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost 
NNO; prostřednictvím svého předsedy – člena vlády – RVNNO připomínkuje návrhy 
právních úprav, které mají vztah k NNO, 

� iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány 
územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, 

� sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále 
jen „EU“), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím 
souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za 
spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje, 

� ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, a dalšími orgány 
a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní 
politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích 
z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání, 

� podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, 
zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů 
NNO, 



 5 

� sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční 
fond (dále jen „NIF“), které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, 
a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí. 

 
 
 

3 Výbory RVNNO 
 
3.1 Charakteristika výbor ů RVNNO 
 

Podle původního Statutu RVNNO, schváleného usnesením vlády ze dne 18. března 
2002 č. 283, ve znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1517, měla RVNNO tři 
výbory: Výbor pro spolupráci s EU, Výbor pro spolupráci s regiony a Výbor pro NIF. 
Schválením nového Statutu RVNNO usnesením vlády ze dne 15. října 2007 č. 1154 došlo 
k několika změnám. Výbor pro NIF byl zrušen a jeho agenda přešla do nově vzniklého 
Výboru pro legislativu a financování. Zbývající dva výbory byly zachovány, byl jim pouze 
pozměněn název na Výbor pro EU a Výbor pro regiony. 
 
 
3.1.1 Výbor pro EU 

 
Výbor pro EU sleduje informace o postavení NNO v rámci EU a finanční zdroje 

související s členstvím ČR v EU, spolupracuje s ministerstvy, jinými správními úřady 
a orgány územní samosprávy odpovědnými za implementaci finančních zdrojů EU v ČR, 
a zpracovává návrhy na opatření k začlenění NNO do využívání těchto finančních zdrojů. 

 
Výbor pro EU přitom získává a zpřístupňuje informace o členství ČR v EU 

a o přípravě a využívání pomoci ze Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a dalších fondů 
EU, spolupracuje s orgány EU, jejichž činnost má vztah k NNO, spolupracuje s NNO, které 
se orientují na problematiku EU, spolupracuje s mezinárodními NNO, které mají vztah k EU, 
předkládá RVNNO plán své práce na příslušný rok, informuje ji o své činnosti a předkládá jí 
návrhy na opatření. 

 
Členy Výboru pro EU jsou zástupci RVNNO a zástupci NNO, které se orientují na 

problematiku EU. 
 
 
3.1.2 Výbor pro regiony 

 
Výbor pro regiony iniciuje a sleduje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními 

úřady a orgány územní samosprávy a NNO, včetně problematiky poskytování dotací 
z veřejných rozpočtů, zveřejňuje informace o této spolupráci a o procesech poskytování dotací 
z veřejných rozpočtů na činnost NNO. 

 
Výbor pro regiony přitom spolupracuje s orgány územní samosprávy, spolupracuje 

s NNO, které se orientují na naplňování principu partnerství a rozvoje komunitního života na 
regionální úrovni, spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, předkládá RVNNO 
plán své práce na příslušný rok, informuje ji o své činnosti a předkládá jí návrhy na opatření. 
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Členy Výboru pro regiony jsou zástupci RVNNO, zástupci orgánů územní 

samosprávy, zástupci NNO jednotlivých krajů a zástupci organizací, zabývajících se veřejnou 
správou a regionálním rozvojem. 
 
 
3.1.3 Výbor pro legislativu a financování 

 
Výbor pro legislativu a financování sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy 

právních předpisů, upravujících postavení a činnost NNO, spolupracuje s ústředními orgány 
státní správy, orgány samosprávy, NNO a dalšími institucemi, které mají ve své agendě 
problematiku NNO. 

 
Výbor pro legislativu a financování přitom spolupracuje s odbornou veřejností, 

s orgány EU, jejichž činnost má vztah k neziskovému sektoru, informuje RVNNO o své 
činnosti a předkládá jí plán své činnosti na příslušný rok a návrhy na opatření. 

 
Členy Výboru pro legislativu a financování jsou zástupci RVNNO a experti, kteří 

nejsou členy RVNNO, tj. zástupci ústředních orgánů státní správy, zástupci NNO, zástupci 
samosprávy, právníci, legislativci, ekonomové a další. 
 
 
3.2 Aktivity výbor ů RVNNO v roce 2008 
 
3.2.1 Aktivity Výboru pro EU 

 
Výbor pro EU se v celém uplynulém roce průběžně zabýval stavem přípravy 

jednotlivých operačních programů, zejména těch, u kterých jsou uvedeny NNO jako příjemci 
pomoci. 

 
Výbor pro EU také pokračoval v procesu nominací zástupců NNO do monitorovacích 

výborů operačních programů, hodnotících a výběrových komisí operačních programů apod. 
Proces výběru a nominace zástupců probíhal standardním způsobem: sekretariát RVNNO 
vždy zveřejnil výzvu k předkládání nominací. Kandidáti museli dodat svůj životopis 
a motivační dopis. O kandidátech poté hlasovali členové Výboru pro EU elektronickou 
formou. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů byl navržen jako člen výboru / komise, kandidát 
s druhým nejvyšším počtem hlasů byl navržen jako jeho náhradník. V této oblasti je RVNNO 
považována jednotlivými řídícími orgány za partnera, protože se na ní běžně obracejí 
s žádostmi o nominace zástupců neziskového sektoru. 

 
Dne 15. února 2008 uspořádal Výbor pro EU na Ministerstvu pro místní rozvoj 

seminář pro členy Regionálních rad a pro zástupce monitorovacích výborů za NNO. Prvního 
setkání se zúčastnili zástupci 8 regionů soudržnosti. Diskutovala se především problematika 
regionálních operačních programů a jejich převážně investičního charakteru. Na toto setkání 
přímo navazovalo setkání zástupců NNO v monitorovacích výborech. Jedním z hlavních 
témat byla refundace nákladů zástupců NNO. Byla diskutována i otázka, zda je refundace 
nákladů uznatelný náklad v rámci technické asistence. Členové monitorovacích výborů 
operačních programů z let 2004 – 2006 předávali své zkušenosti členům monitorovacích 
výborů operačních programů na léta 2007 – 2013. Dále se jednalo o problematice veřejné 
podpory. 
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Výbor pro EU se také snažil o zřízení kanceláře pro podporu NNO, která by měla 
koordinovat spolupráci veřejné správy a NNO v rámci využívání strukturálních fondů. 
Kancelář měla kromě jiného zpracovávat expertní analýzy. Náklady na provoz kanceláře měly 
být hrazeny z Operačního programu Technická pomoc (v případě regionů z prostředků na 
technickou pomoc příslušného regionálního operačního programu). Se zřízením této kanceláře 
však nesouhlasilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 
Výbor pro EU také sledoval problematiku Blokového grantu Fondu pro NNO – 

Programu švýcarsko-české spolupráce a nominoval zástupce NNO do komise pro výběr 
zprostředkujícího subjektu pro tento blokový grant. 

 
V uplynulém roce se Výbor pro EU intenzivně zabýval předsednictvím ČR v Radě EU 

v první polovině roku 2009. Navázal proto spolupráci s Odborem koncepcí a analýz 
a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Díky této spolupráci 
měly NNO např. možnost koncem roku 2007 a počátkem roku 2008 připomínkovat pracovní 
verzi materiálu „Prioritní oblasti předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009“. 
Výbor pro EU a sekretariát RVNNO také spolupracovali při tvorbě a následné implementaci 
grantového schématu, které bylo v roce 2008 v rámci přípravy na předsednictví vyhlášeno 
Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. 

 
Hlavní náplní činnosti Výboru pro EU v roce 2008 byla příprava mezinárodní 

konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“. Jednalo se o oficiální akci 
v rámci českého předsednictví v Radě EU. Mezinárodní konference se konala v Brně ve 
dnech 4. – 5. května 2009. 

 
Výbor pro EU se v minulém roce samozřejmě podílel i na přípravě Zhodnocení 

koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru (viz dále). 
 
 
3.2.2 Aktivity Výboru pro regiony 

 
Členy Výboru pro regiony tvoří zejména zástupci NNO a krajské samosprávy, po 

jednom každého kraje. Kromě nich jsou členy Výboru pro regiony ještě zástupci Asociace 
krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, samotné RVNNO, popř. zástupci 
organizací, zabývajících se veřejnou správou a regionálním rozvojem. 

 
Výbor pro regiony většinou zasedá v jednotlivých krajích. Cílem Výboru pro regiony 

je navštívit postupně všechny kraje a získat a zprostředkovat informace o spolupráci mezi 
neziskovým sektorem a státní správou, resp. krajskou samosprávou. 

 
V roce 2008 se Výbor pro regiony sešel celkem 8x, z toho 6 schůzí bylo výjezdních. 

V loňském roce tak členové Výboru pro regiony navštívili Olomoucký kraj, Středočeský kraj 
(2x), Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj. 

 
Výjezdní zasedání mívají stálou strukturu. Na schůzi jsou kromě členů Výboru pro 

regiony zváni i krajští politici a úředníci a zástupci místních NNO. Na úvod je vždy 
prezentována RVNNO a její Výbor pro regiony a poté je místními politiky a NNO 
představena spolupráce mezi NNO a krajskou samosprávou. Na všech schůzích je také 
probírána možnost zřízení krajských servisních středisek pro NNO. Poté následuje samotná 
schůze Výboru pro regiony s její agendou. 
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Výbor pro regiony se obecně zabývá fenoménem partnerství, konkrétně partnerstvím 
mezi NNO a veřejnou správou na krajské úrovni. Kromě toho se věnuje i problematice 
sociální ekonomiky. 

 
V rámci schůze Výboru pro regiony dne 17. října 2008 se konala konference „Aktuální 

otázky rozvoje venkova – Management, partnerství a další faktory rozvoje venkova“, kterou 
uspořádal sekretariát RVNNO spolu s Centrem pro komunitní práci a Ústavem pro 
ekopolitiku, o.p.s. 

 
 
3.2.3 Aktivity Výboru pro legislativu a financování  
 
 Již v roce 2007 Výbor pro legislativu a financování zahájil práce na novele zákona 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Výbor pro legislativu a financování soustavně sleduje přípravu nového občanského 
zákoníku, věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona 
o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) a zákona č. 198/2002 Sb., 
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). 

 
Kromě legislativních předpisů, týkajících se NNO, se Výbor pro legislativu a 

financování zabýval přípravou metodiky kontrol nadací – příjemců příspěvku z NIF (ve 
spolupráci s Ministerstvem financí). Výsledkem bylo usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 
č. 1603 k návrhu Dodatku č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených 
usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací ve 
II. etapě, uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb. 

 
Výbor pro legislativu a financování také převzal odpovědnost za každoroční 

zpracování Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF a Rozboru 
financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů. Byl také garantem nových Zásad vlády 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy (dále 
jen „Zásady vlády“). Zásady vlády byly schváleny vládou usnesením ze dne 3. listopadu 2008 
č. 1333. 

 
Dne 6. března 2008 uspořádal Výbor pro legislativu a financování seminář s názvem 

„Veřejná podpora a vymezení pojmu de minimis z pohledu příjemce (NNO)“. Seminář vedl 
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 
 Stejně jako ostatní výbory se i Výbor pro legislativu a financování podílel na přípravě 
Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru (viz dále). 

 
Hlavní náplní činnosti Výboru pro legislativu a financování však byla práce na 

věcném záměru zákona o NNO, později o veřejně prospěšných organizacích, resp. 
o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. Jedná se o úkol, uložený usnesením vlády ze 
dne 9. dubna 2008 č. 397. 
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K tomuto věcnému záměru se kromě schůzí Výboru pro legislativu a financování 
konalo jedno výjezdní zasedání v Karlových Varech (17. – 19. května 2008) a dvě setkání se 
zástupci neziskového sektoru, resp. veřejnosti (tzv. kulaté stoly) ve dnech 21. listopadu 2008 
a 1. prosince 2008. Věcným záměrem se zabývalo i setkání nad SWOT analýzou českého 
neziskového sektoru, které se konalo dne 23. května 2008. 

 
V souvislosti s věcným záměrem zákona o organizacích se statusem veřejné 

prospěšnosti jednal také Výbor pro legislativu a financování se zástupci Ministerstva vnitra, 
Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti o možnosti zřízení centrální databáze / 
rejstříku NNO, resp. organizací se statusem veřejné prospěšnosti. 
 
 

4 Projekt „Vytvo řit maximáln ě svobodný prostor pro 
aktivity ob čanů, spolk ů a neziskového sektoru a pro 
rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskové ho 
sektoru“ 
  

V dubnu 2007 byly zahájeny práce na projektu s názvem „Vytvořit maximálně 
svobodný prostor pro aktivity občanů a neziskového sektoru a pro rovnocennou spolupráci 
státu, samospráv a neziskového sektoru“ (dále jen „Projekt“), který vychází z programového 
prohlášení vlády. Cílem projektu bylo zpracovat vládní Koncepci podpory rozvoje 
neziskového sektoru, měla být předložena vládě ke schválení na konci roku 2008. 

 
 Projektem se pod vedením sekretariátu RVNNO zabývala především pracovní 
skupina, složená za zástupců NNO a ministerstev. Kromě toho se na projektu podílely 
i výbory RVNNO, zejména Výbor pro legislativu a financování. O postupu prací na Projektu 
byla průběžně informována RVNNO i všechny její výbory. 
 
 V rámci Projektu byly v roce 2007 zpracovány kromě komunikačního plánu Projektu 
tyto dokumenty: Posouzení systému udělování dotací NNO, Návrh zásad vlády pro 
poskytování dotací NNO a Návrh koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. 
 
 Posledním a závěrečným dokumentem, na kterém sekretariát RVNNO v roce 2008 
pracoval, bylo tzv. Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru – PCV 
09.01.“ (dále jen „Zhodnocení“). Zhodnocení bylo zpracováno sekretariátem Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), Výborem pro legislativu a financování 
RVNNO, Výborem pro Evropskou unii RVNNO, Výborem pro regiony RVNNO a především 
pracovní skupinou, složenou ze zástupců RVNNO, sekretariátu RVNNO, odborné 
a akademické veřejnosti. 
 

Zmíněná pracovní skupina, která byla zřízena v roce 2007, zpracovala návrh koncepce 
rozvoje neziskového sektoru, který byl odevzdán 31. prosince 2007 programové kanceláři. 
Návrh koncepce mapoval problematické oblasti neziskového sektoru z pohledu expertů na 
neziskový sektor a identifikoval tři oblasti, kterými je potřeba se podrobněji zabývat. Byly 
jimi: legislativní oblast, oblast financování z národních i evropských zdrojů a spolupráce 
veřejné správy s občanským sektorem. Pro každou oblast byly stanoveny krátkodobé 
a střednědobé cíle. 
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V roce 2008 pracovní skupina rozpracovala metodiku zhodnocení návrhu koncepce. 
Krátkodobé cíle byly v převážné míře splněny v průběhu roku 2008. 
 

Dlouhodobé cíle byly blíže specifikovány na základě výstupů SWOT analýzy 
nestátního neziskového sektoru v ČR. Témata byla rozšířena na právní prostředí, finanční 
zdroje ČR, finanční zdroje EU, vlastní zdroje NNO, lidské zdroje – informovanost, budování 
kapacit NNO, rozvoj NNO – evaluace, organizovanost, transparentnost NNO. 

 
SWOT analýza, zpracovaná pracovní skupinou, byla poté představena u příležitosti 

setkání s odbornou veřejností 23. května 2008. Na tomto setkání se sešlo celkem 80 zástupců 
odborné a akademické veřejnosti. Účastníci byli seznámeni s cíli projektu a navrženou SWOT 
analýzou a poté měli možnost vyjádřit se ke každému z témat, doplnit je a zároveň jim 
přiřadit prioritní bodové hodnocení. Vznikla tabulka SWOT analýzy, která byla publikována 
v průběhu června 2008 na internetových stránkách RVNNO s opětovnou výzvou 
k připomínkování veřejností. Připomínky byly následně vypořádány pracovní skupinou 
RVNNO pod vedením Ing. Pavly Oriniakové, Ph.D. z Centra pro komunitní práci. Výsledky 
připomínkového řízení byly publikovány na internetových stránkách RVNNO v červenci 
a srpnu 2008. 
 

Výstupy ze SWOT analýzy byly zapracovány do Zhodnocení a v září 2008 zaslány 
pracovní skupině k vyjádření. Dne 10. října 2008 byl tento návrh předložen RVNNO. Po 
zapracování připomínek pracovní skupiny a členů RVNNO bylo Zhodnocení zveřejněno na 
internetových stránkách RVNNO, kde se k němu mohla vyjadřovat veřejnost. 
 

Zhodnocení, které vychází z vize do roku 2013 a je rozpracováno do střednědobých 
cílů, opatření a aktivit, je de facto střednědobým strategickým plánem rozvoje nestátního 
neziskového sektoru v ČR. 

 
Tento střednědobý strategický plán rozvoje umožňuje zejména: 

 
• reagovat na procesy a vývoj neziskového sektoru 

• koordinovat činnosti subjektů veřejné správy ve vztahu k neziskovému sektoru 

• kvalifikovaně formulovat objednávku občanské společnosti a širší odborné veřejnosti 
pro budoucí udržitelný rozvoj neziskového sektoru zejména s ohledem na období po 
roce 2013, kdy skončí významná pomoc z EU, kterou mohly NNO čerpat 
prostřednictvím strukturálních fondů EU. 

 
Zhodnocení schválila vláda svým usnesením ze dne 5. ledna 2009 č. 9. Tím byl 

Projekt úspěšně oficiálně dokončen. V jistém smyslu však trvá i nadále, protože vláda uložila 
předsedkyni RVNNO, aby jí každoročně do 31. prosince informovala o stavu plnění priorit 
a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení. 
 
 
 

5 Další aktivity RVNNO v roce 2008 
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5.1 Hlavní oblasti státní dota ční politiky v ůči NNO pro rok 2009 
 
 Počínaje rokem 2000 připravuje sekretariát RVNNO pro vládu každoročně 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, jaké z aktivit NNO, kým a jakým způsobem bude 
podporováno v následujícím období. 
 

Oproti minulým letům byly Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 
2009 zpracovány takovým způsobem, aby bylo zřejmé, která ministerstva budou vyhlašovat 
dotační programy v rámci kterých hlavních oblastí. Tento způsob zpracování je přehlednější a 
umožní předložit vládě informaci o realizaci Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO 
pro rok 2009. Rovněž je u většiny hlavních oblastí, resp. konkrétních dotačních programů, 
uvedeno, na základě jakého strategického dokumentu jsou vyhlašovány. 

 
Sekretariát RVNNO zpracoval ve spolupráci s příslušnými resorty materiál pro jednání 

schůze vlády s názvem Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009, který 
byl schválen usnesením vlády ze dne 9. června 2008 č. 692. 
 
 
5.2 Informace o poskytování dotací NNO v roce 2009 z vybraných 
veřejných rozpo čtů 
 
 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. 
 
 V loňském roce byla Informace o poskytování dotací NNO z vybraných veřejných 
rozpočtů publikována jen v elektronické podobě. Byla umístěna na internetových stránkách 
RVNNO a všem zájemcům je rozesílána e-mailem. 
 
 
5.3 Hodnotící informace o činnosti nadací – p říjemců příspěvku 
z NIF v roce 2007 
 
 Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF je vládě 
každoročně předkládána na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 998. Podle tohoto 
usnesení je předseda RVNNO povinen předkládat takovou zprávu vládě vždy do konce 
příslušného kalendářního roku za rok předchozí. 
 
 Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2007 byla 
zpracována na základě Analýzy výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z NIF, kterou 
pro sekretariát RVNNO připravilo Fórum dárců, o.s. Materiál byl vládě předložen pro 
informaci dne 5. ledna 2009. 
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5.4 Rozbor financování NNO z vybraných ve řejných rozpo čtů 
v roce 2007 
 
 Stejně jako v předchozích letech i Rozbor financování NNO z vybraných veřejných 
rozpočtů v roce 2007 (dále jen „Rozbor“) zpracovalo pro RVNNO Centrum pro výzkum 
neziskového sektoru v Brně. Rozbor je vládě překládán každoročně, a to již od roku 1999. 
 

Oproti minulým letům došlo v Rozboru k zásadním změnám. Údaje byly prezentovány 
přehledněji (data byla prezentována podle odvětvového třídění rozpočtové skladby). Rozbor 
zahrnoval také údaje i za státní fondy a obce. 

 
Rozbor tedy obsahoval údaje o všech dotacích poskytnutých NNO ze státního 

rozpočtu a státních fondů poskytnutých v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
a údaje o všech dotacích z rozpočtů územně samosprávných celků poskytnutých v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
 NNO, sledované v Rozboru, odpovídají svou právní formou vymezení, používané 
RVNNO. Jedná se tedy o občanská sdružení (včetně jejich organizačních jednotek) podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; účelová zařízení 
církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Zdrojem dat za státní rozpočet byla především Centrální evidence dotací z rozpočtu 
Ministerstva financí. Data o dotacích poskytnutých z krajských rozpočtů byla čerpána 
z databází jednotlivých krajů. Hlavním zdrojem dat za rozpočty obcí a státních fondů byl 
Automatizovaný rozpočtový informační systém, který obsahuje datové oblasti účetního 
a finančního výkaznictví. 
 
 Rozbor vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 9. února 2009 č. 172. 
 
 
5.5 Nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze stá tního 
rozpo čtu ČR NNO úst ředními orgány státní správy 
 

Ústřední orgány státní správy poskytovaly dotace NNO na základě Zásad vlády, 
schválených usnesením vlády ze dne 7. února 2001 č. 114. Po několikaletých zkušenostech 
s poskytováním dotací podle zmíněného dokumentu se projevily některé jeho nedostatky, na 
které byla RVNNO upozorňována jak ze strany NNO, tak ze strany poskytovatelů dotací. 
Bylo tedy rozhodnuto vytvořit nové Zásady vlády. Kromě toho bylo nové znění Zásad vlády 
součástí Projektu (viz výše). 

 
Nové Zásady vlády byly zpracovány pracovní skupinou RVNNO, složenou ze 

zástupců RVNNO, sekretariátu RVNNO a Výboru pro legislativu a financování. Zásady 
vlády byly projednány i se zástupci dotujících resortů. Celkem se uskutečnila tři kola těchto 
jednání. Upravený text byl poté schválen RVNNO na jejím zasedání dne 30. května 2008. 
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 Nové Zásady zavádí některé změny, jako jsou např. aktualizované odkazy na novější 
právní předpisy nebo zpřesnění některých termínů. 
 

Mezi důležitější změny patří např. jasné ustanovení, že projekty, podpořené dotací od 
ústředních orgánů státní správy, lze spolufinancovat z krajských a obecních rozpočtů, 
z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. 
 

Podpořené NNO budou moci do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci 
dobrovolníků, která je organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto možnost budou moci využít organizace, které jsou v postavení přijímající organizace 
podle zmíněného zákona. 

 
Ústřední orgán státní správy bude moci uzavřít s NNO smlouvu o dlouhodobé 

spolupráci za předpokladu, že daná NNO naplňuje priority, schválené vládou.1 Dotace by také 
podle Zásad vlády měly být poskytovány zejména těm NNO, jež jsou registrovány v centrální 
databázi NNO vedené na Portálu veřejné správy. 
 
 Za zmínku stojí i ta část Zásad vlády, kde je stanoveno, že „Termín pro předkládání 
žádostí stanoví ústřední orgán obvykle do 30. září kalendářního roku, jenž předchází 
rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta. Ústřední orgán zveřejní 
na svých internetových stránkách nejpozději do konce kalendářního roku seznam žádostí, 
které nesplnily formální podmínky pro podání žádosti.“  NNO, uvedené v tomto seznamu, 
budou ještě koncem roku informovány o tom, že z daného dotačního programu finanční 
prostředky neobdrží, a budou tak mít více času na získání finančních prostředků z jiných 
zdrojů. V současné době musí na takovou informaci NNO čekat až do uzavření celého 
dotačního programu, což bývá zpravidla v březnu až květnu dalšího roku. 
 
 V návrhu nových Zásad vlády bylo mnohem více podstatných změn dotační politiky 
státu, zejména co se týče víceletého financování, ale tyto návrhy nebyly v připomínkovém 
řízení ministerstvy akceptovány. 
 
 Zásady vlády byly schváleny usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333. 
 
 

                                                 
1 Tyto priority jsou stanovovány zejména Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči NNO na příslušný rok 
a obdobnými dokumenty. 
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6 Členové RVNNO v roce 2008 
 

JMÉNO ORGANIZACE NÁPLŇ ČINNOSTI 
V RVNNO 

Adamec, Jaromír, Ing. ADAMEC AUDIT, s.r.o. 
Člen Výboru pro legislativu 
a financování 

Bednářová, Zuzana, Mgr. Centrum pro integraci cizinců, o.s.  

Bennerová, Lenka, Ing. Česká ženská lobby  

Berdych, Antonín, Bc. Asociace NNO v ČR (do dubna 2008) 

Cysař, Stanislav, Ing. Ministerstvo pro místní rozvoj  

Deverová, Lenka, JUDr. Advokátní kancelář 
Členka Výboru pro 
legislativu a financování 

Filec, Václav, PhDr. Ministerstvo zdravotnictví  

Frištenská, Hana, JUDr. 
Nadace rozvoje občanské 
společnosti 

Předsedkyně Výboru pro 
legislativu a financování 

Fuchsová, Jarmila, Ing. Ministerstvo financí  

Haičman, Oldřich, Ing., Mgr. Charita ČR 
Člen Výboru pro legislativu 
a financování 

Haken, Roman, Bc. 
Centrum pro komunitní práci 
Střední Morava 

Předseda Výboru pro 
regiony 

Jiránek, Radek. Mgr. Ministerstvo vnitra  

Kalousová, Pavlína, Mgr. Fórum dárců, o.s. 
Místopředsedkyně RVNNO 
Místopředsedkyně Výboru 
pro legislativu a financování 

Kamp, Tomáš 
Koordinační uskupení NNO kraje 
Vysočina 

(do května 2008) 

Kažmierski, Tomáš, Ing. Ministerstvo životního prostředí Místopředseda RVNNO 

Klempera, Radek, Ing., Mgr. Amnesty International ČR  

Klvaňová, Linda, Mgr. Zelený kruh, o.s. (do dubna 2008) 

Krajdl, Ladislav, Bc. Asociace NNO Plzeňského kraje (od září 2008) 

Kreuzmannová, Yvona, Mgr. Iniciativa pro kulturu Členka Výboru pro EU 
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JMÉNO ORGANIZACE NÁPLŇ ČINNOSTI 
V RVNNO 

Kundrata, Miroslav, RNDr. Nadace Partnerství Předseda Výboru pro EU 

Pavlásek, Slavomír KOUS Vysočina, o.s. (od září 2008) 

Plass, Miloslav Asociace krajů ČR 
Místopředseda Výboru pro 
regiony 
(do prosince 2008) 

Plechatá, Ivana, PhDr. 
Domov Sue Ryder, o.p.s. 
Sue Ryder International 

(do prosince 2008) 

Pojar, Tomáš Ministerstvo zahraničních věcí  

Pošík, Petr Všesportovní kolegium ČR  

Přerovská, Jana, Ing. Ministerstvo kultury (do září 2008) 

Ptáčková, Kateřina, PhDr. Zelený kruh, o.s. (od září 2008) 

Rabiňáková, Dana, PhDr. Partners Czech, o.p.s.  

Sedláček, Aleš Česká rada dětí a mládeže (od září 2008) 

Schwarz, Karel, PhDr. SKOK, o.s. 
Člen Výboru pro EU 
Člen Výboru pro legislativu 
a financování 

Simonová, Jaroslava, Mgr. SKAV, o.s.  

Stehlíková, Džamila, MUDr. Vláda ČR Předsedkyně RVNNO 

Šedivý, Marek, Ing. Neziskovky.cz, o.p.s.  

Tošner, Jiří, PhDr. 
Hestia, o.s. – Národní 
dobrovolnické centrum 

 

Trantina, Pavel Česká rada dětí a mládeže (do května 2008) 

Tuček, Jaroslav, Mgr. 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

 

Vohralíková, Jana, Ing. Ministerstvo kultury (od září 2008) 

Žárský, Martin, Mgr. 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
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7 Sekretariát RVNNO 
 

Jméno Funkce Odpovědnosti 

Mgr. Kateřina Manová, MA 
vedoucí 
oddělení 

• připravuje návrhy právních předpisů nebo 
jejich záměrů s celostátní působností v oblasti 
působení NNO 

• připravuje analytické a koncepční materiály 
týkající se obecných aspektů NNO 

• připravuje a koncepční i krátkodobé návrhy 
k postavení NNO v politice ČR jako členského 
státu EU 

• odpovídá za agendu RVNNO v oblasti zapojení 
ČR do struktur EU 

• organizuje spolupráci s partnery v oblasti státní 
a veřejné správy, vědeckých pracovišť a NNO 

Ing. Martin Vyšín 
odborný 
pracovník 

• tvoří celostátně resortně závazné předpisy 
• zpracovává návrhy pro jednání vlády 
• odpovídá za agendu RVNNO v oblasti 

partnerství veřejné správy s neziskovým 
sektorem 

• zajišťuje veškerou odbornou agendu týkající se 
Výboru pro regiony 

• zajišťuje administrativně a technicky zasedání 
RVNNO, jejích výborů a pracovních skupin 

Mgr. Marcela Šrámková 
(na dohodu u pracovní 
činnosti) 

odborná 
pracovnice 

• tvoří celostátně resortně závazné předpisy 
• zpracovává návrhy pro jednání vlády 
• odpovídá za agendu RVNNO v oblasti 

legislativy a financování 
• zajišťuje veškerou odbornou agendu týkající se 

Výboru pro legislativu a financování 
• zajišťuje administrativně a technicky zasedání 

RVNNO, jejích výborů a pracovních skupin 
 
 
 

8 Cílová skupina RVNNO 
 
 RVNNO je poradním orgánem vlády postaveným na principu partnerství. Vláda 
uznává zástupce NNO jako přirozené partnery, se kterými také prostřednictvím RVNNO 
komunikuje. Cílové skupiny jsou tedy především dvě: jednou je vláda a její orgány, druhou 
jsou NNO. Skupinu NNO v chápání státní politiky tvoří občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické osoby (resp. evidované či registrované osoby registrovaných 
církví a náboženských společností) a nadace a nadační fondy. Třetí skupinou, která má pro 
danou problematiku zásadní vliv, jsou orgány krajské samosprávy. 
 
 RVNNO si klade za cíl zprostředkovat tok informací, týkajících se problematiky 
neziskové sféry, mezi NNO, státní správou a samosprávou. To umožňuje složení RVNNO, 
jejíž členy tvoří právě zástupci všech zmíněných cílových skupin. Vzájemná spolupráce 
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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 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. 
 
 
 

9 Přehled zasedání RVNNO a jejích výbor ů v roce 2008 
 

Termín Akce Základní projednávaná témata 
11. ledna 2008 Schůze Výboru 

pro regiony 
• Diskuse na téma „Vymezení neziskového sektoru“ 
• Informace o projektu „Vytvořit maximálně svobodný 

prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového 
sektoru“ 

• Priority Výboru pro regiony 
• Plán práce Výboru pro regiony na rok 2008 
• Příklady dobré a špatné praxe spolupráce krajů a 

neziskového sektoru  
22. ledna 2008 Schůze Výboru 

pro EU 
• Návrh na přijetí nových členů 
• Volba místopředsedy / místopředsedkyně Výboru 
• Informace o technické asistenci v rámci strukturálních 

fondů 
• Informace o konání semináře pro zástupce 

monitorovacích výborů a členy Regionálních rad 
• Priority předsednictví – připomínkování dokumentu 
• Konference NNO u příležitosti předsednictví – 

projednání rámcového zadání a formátu 
29. ledna 2008 Schůze Výboru 

pro legislativu a 
financování 

• Novela zákona č. 83/1993 Sb., o sdružování občanů  
• Centrální databáze NNO a registr občanských sdružení 

Ministerstva vnitra ČR (zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím) 

• Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  
• Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy (Rozbor 
financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů)  

4. března 2008 Zasedání 
RVNNO 

• Informace o projektu „Vytvořit maximálně svobodný 
prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového 
sektoru“ 

• Informace o novém zadání Rozboru financování 
nestátních neziskových organizací z vybraných 
veřejných rozpočtů v roce 2007 

• Informace o činnosti pracovní skupiny shromažďující 
informace o centrální databázi nestátních neziskových 
organizací 

• Informace o setkání zástupců regionálních rad regionů 
soudržnosti se zástupci nestátních neziskových 



 18 

Termín Akce Základní projednávaná témata 
organizací dne 15. února 2008 

7. března 2008 Schůze Výboru 
pro regiony 

• Prezentace partnerských aktivit a projektů 
realizovaných v Olomouckém kraji ve spolupráci kraje 
a NNO 

• Diskuse o pojmu partnerství 
• Diskuse o krajských servisních střediscích pro NNO 

13. března 2008 Schůze Výboru 
pro legislativu a 
financování 

• Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech (Nadační investiční fond – metodika ke 
kontrole nadací, příjemců podpory z NIF) 

• Revize Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy 

• Návrh zákona o neziskových organizacích (sněmovní 
tisk č. 64) 

• Novela zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
– stav přípravy (Novela zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti a s ní související novela zákona o 
dobrovolnické službě) 

10. dubna 2008 Schůze Výboru 
pro EU 

• Diskuse o prioritách výboru pro EU 
• Informace o záměru zřízení kanceláře pro podporu 

NNO z Technické asistence SF 
• Informace o dvou setkáních na MMR: s ROPy a 

zástupci NNO v monitorovacích výborech 
• Informace ze semináře o veřejné podpoře 
• Informace o vládním projektu koncepce rozvoje NNO a 

jeho části a SWOT analýze 
18. dubna 2008 Schůze Výboru 

pro regiony 
• Představení aktivit Středočeského kraje v partnerství 

s NNO 
• Partnerství NNO a kraje pohledem místních NNO 
• Krajská servisní střediska pro NNO 
• Informace o projektu „Vytvořit maximálně svobodný 

prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového 
sektoru a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv 
a neziskového sektoru“ 

24. dubna 2008 Schůze Výboru 
pro legislativu a 
financování 

• Návrh zákona o neziskových organizacích – příprava, 
harmonogram 

• Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech 

• Nadační investiční fond – metodika ke kontrole nadací, 
příjemců podpory z NIF 

• Centrální databáze NNO a registr občanských sdružení 
Ministerstva vnitra ČR 

• Rozbor financování NNO a revize Zásad vlády pro 
poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu – stav 
přípravy  

23. května 2008  Schůze Výboru 
pro regiony 

• Diskuse o problematice sociální ekonomiky 
• Krajská servisní střediska pro nestátní neziskové 

organizace 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
• Termíny schůzí výboru do konce roku 2008 

30. května 2008 Zasedání 
RVNNO 

• Návrh novely zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a 
nadačních fondech a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů 

• Novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací 
z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy 

• Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2009 

• Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2007 
• Informace o průběhu projektu „Vytvořit maximálně 

svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a 
neziskového sektoru“ 

• Informace o průběhu přípravných prací na věcném 
záměru zákona o nestátních neziskových organizacích 

3. června 2008 Schůze Výboru 
pro legislativu a 
financování 

• Informace z výjezdního zasedání pracovní skupiny 
k přípravě věcného záměru zákona o NNO 

• Nadační investiční fond – metodika ke kontrole nadací, 
příjemců podpory z NIF – příprava semináře 

• Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu NNO – výsledek revize 

• Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zákon 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách – informace o 
reakci Ministerstva vnitra a návrh dalšího postupu 

• Daňové zákonodárství a jeho dopad na NNO – vstupní 
informace 

• Zákon č. 117/2001 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách – informace o stavu projednávání  

16. června 2008 Schůze Výboru 
pro regiony 

• Spolupráce Královéhradeckého kraje s NNO 
• Představení aktivit realizovaných ve spolupráci 

Královéhradeckého kraje a NNO 
• Prezentace úspěšných regionálních projektů 
• Decentralizace finančních prostředků 
• Problematika SROP 3.2 (za účasti přizvaných hostů z 

různých krajů) 
• Krajská servisní střediska pro NNO 

24. června 2008 Schůze Výboru 
pro EU 

• Informace o mechanismu Švýcarských fondů 
• Informace o vypořádání připomínek k prioritám CZ 

PRES  
• Diskuse o prioritách výboru pro EU 

28. srpna 2008 Schůze Výboru 
pro legislativu a 
financování 

• Věcný záměr zákona o veřejně prospěšných 
organizacích 

• Daňové reformy ve vztahu k neziskovým organizacím 
• Nadační investiční fond – dodatky ke Smlouvě 

o převodu zbývajících prostředků určených usnesením 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely 
podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle § 18, odst. 
2) písm. a) bod 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
• Zákon č. 171/1991 Sb. 
• Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 
• Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu NNO – informace o stavu projednávání 
• Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech – informace o stavu projednávání 
• Novela zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

– informace o stavu projednávání 
12. září 2008 Schůze Výboru 

pro regiony 
• Podpora partnerství samosprávy a NNO na regionální 

úrovni a spolupráce s vládou a centrální exekutivou 
• Agenda Výboru pro regiony RVNNO 

23. září 2008 Schůze Výboru 
pro EU 

• Informace o konferenci Evropa angažovaných občanů 
• Informace o Švýcarském finančním mechanismu 
• Informace o postupu přípravy zákona o veřejně 

prospěšných organizacích 
• Návrhy změn v OPLZZ a způsobu jejich prosazení 

10. října 2008 Zasedání 
RVNNO 

• Rozbor financování nestátních neziskových organizací 
z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007 

• Návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

• Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru 
• Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o 

veřejně prospěšných organizacích 
• Návrh smlouvy o převodu zbývajících prostředků 

určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené 
podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. 

16. října 2008 Schůze Výboru 
pro legislativu a 
financování 

• Věcný záměr zákona o veřejně prospěšných 
organizacích 

• Komunikační strategie k věcnému záměru zákona 
o veřejně prospěšných organizacích příprava kulatých 
stolů 

• Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
17. října 2008 Schůze Výboru 

pro regiony 
• Představení věcného záměru zákona o veřejně 

prospěšných organizacích 
• Management, partnerství a další faktory rozvoje 

venkova 
10. listopadu 2008 Schůze Výboru 

pro legislativu a 
financování 

• Informace o úkolech dokončených Výborem pro 
legislativu a financování RVNNO 

• Stav zpracování věcného záměru zákona o veřejně 
prospěšných organizacích  

• Hodnocení dopadů regulace – RIA – informace o 
průběhu 

• Informace o kulatých stolech k věcnému záměru 
zákona o veřejně prospěšných organizacích – stav 
přípravy 

28. listopadu 2008 Schůze Výboru • Spolupráce Ústeckého kraje s NNO 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 
pro regiony • Podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání 

• Krajská servisní střediska pro NNO 
• Problematika SROP 3.3 

8. prosince 2008 Zasedání 
RVNNO 

• Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců 
příspěvku z NIF v roce 2007 

• Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona 
o veřejně prospěšných organizacích a setkání 
s veřejností 

• Informace o projektu Bezpečnostního výzkumu 
Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování 
neziskového sektoru v České republice, se zvláštním 
důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely 
financování terorismu.“ 

 
 
 

10 Nelegislativní a legislativní opat ření, zpracovaná 
RVNNO a předložená vlád ě v roce 2008 
 
♦ Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2006 

(předloženo vládě pro informaci dne 9. ledna 2008) 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 291 k Rozboru financování nestátních 
neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 a Posouzení systému 
udělování dotací nestátním neziskovým organizacím 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2008 č. 692 o Hlavních oblastech státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 

♦ Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2007 (předloženo vládě pro informaci dne 
9. června 2008) 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 3. září 2008 č. 1110 o odvolání a jmenování členů RVNNO 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333 o Zásadách vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 16. prosince 2008 č. 1603 k návrhu Dodatku č. 8 ke Smlouvě 
o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. 
a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb. 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2009 č. 9 ke Zhodnocení koncepce podpory rozvoje 
neziskového sektoru (materiál byl zpracován v roce 2008) 

♦ Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2007 
(předloženo vládě pro informaci dne 5. ledna 2009, materiál byl zpracován v roce 2008) 
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♦ Informace o průběhu prací na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných 
organizacích (předloženo vládě pro informaci dne 5. ledna 2009, materiál byl zpracován 
v roce 2008) 

♦ Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2009 č. 172 k Rozboru financování nestátních 
neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007 (materiál byl 
zpracován v roce 2008) 

 
 
Tabulka výstupů v roce 2008 
 

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 2 2 0 0 
Návrh nelegislativních opatření 5 2 3 0 
Návrh legislativních změn 0 0 0 0 

 
 
 

11 Výdaje sekretariátu RVNNO za rok 2008 
 

Položka Částka (v Kč) 
Mzdy a platy zaměstnanců 794.025 
Povinné pojistné 341.621 
Výdaje na tuzemské služební cesty 16.302 
Výdaje na zahraniční služební cesty  
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)  
Cestovné členů, případně expertů  
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 369.043 

OON – DPP  
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)  

z 
toho 

fakturované (včetně překladů) 369.043 
Telefony 11.450 
Pohoštění celkem 4.007 

Limit pro sekretariát  
z toho 

Mimo limit sekretariátu 4.007 
Polygrafické služby 7.828 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)2 26.656 
CELKEM 1.229.311 

 
 
 
 

                                                 
2 Individuální jazyková výuka. 
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Počet zaměstnanců sekretariátu Na částečný úvazek 
Platová třída 14 1 - 
Platová třída 13 1 - 
Celkem 2 - 

 
 
 

12 Plán činnosti a rozpo čet RVNNO na rok 2009 
 
12.1 Plánované termíny zasedání RVNNO v roce 2009 
 
♦ 11. března 2009 
♦ 30. června 2009 
♦ září 2009 
♦ prosinec 2009 
 
 
12.2 Příprava materiál ů pro jednání vlády 
 
♦ Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 

organizacím pro rok 2008 – Informace bude předložena do 28. února 2009. 

♦ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 
Materiál bude vládě předložen do 31. května 2009. 

♦ Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008 – 
Materiál bude vládě předložen do 31. května 2009. 

♦ Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 
2010 – Materiál bude vládě předložen do 30. června 2009. 

♦ 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 pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – Materiál bude vládě předložen do 
30. června 2009. 

♦ Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 – Materiál bude 
vládě předložen do 30. září 2009. 

♦ Informace o stavu plnění priorit a opatření uvedených ve strategické části Zhodnocení 
koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru – Materiál bude vládě předložen do 
31. prosince 2009. 

♦ Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF za rok 2008 – Materiál 
bude vládě předložen do 31. prosince 2009. 
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♦ Návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti – Materiál 
bude vládě předložen do 31. prosince 2009. 

 
 
12.3 Předpokládané výdaje sekretariátu RVNNO na rok 2009 
 

Položka Částka 
Mzdy a platy zaměstnanců 800.000 
Povinné pojistné 344.000 
Výdaje na tuzemské služební cesty 15.000 
Výdaje na zahraniční služební cesty  
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)  
Cestovné členů, případně expertů  
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 790.000 

OON – DPP  
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)  

z 
toho 

fakturované (včetně překladů) 790.000 
Telefony 12.000 
Pohoštění celkem 5.000 

Limit pro sekretariát  
z toho 

Mimo limit sekretariátu 5.000 
Polygrafické služby 10.000 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)  
CELKEM 1.632.000 

 
 
 
 
 
 


