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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 v roce 1992 a která je od této doby organizační součástí Úřadu vlády 
ČR. Je jediným orgánem státní správy, který se zabývá výhradně problematikou neziskové-
ho sektoru v obecných a meziresortních souvislostech. 

RVNNO od 1. ledna 2014, kdy vstoupil v účinnost občanský zákoník, považuje za NNO spol-
ky včetně pobočných spolků, nadace, nadační fondy a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, účelová zařízení církví a náboženských společností podle zákona 
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společ-
ností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a existující obecně pro-
spěšné společnosti, fungující podle již zrušeného zákona č. 248/1995 Sb. o obecně pro-
spěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů. 

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 ob-
last všech NNO transformována na RVNNO (usnesením vlády ze dne 30. března 1998 
č. 223, o Radě vlády pro nestátní neziskové organizace). 

RVNNO měla ve sledovaném období nejvýše 35 členů. Tito členové tvořili dvě skupiny – 
v první řadě jsou to experti z řad NNO, kterých je podle platného statutu RVNNO minimálně 
polovina. Uvedení experti se zaměřují na některou konkrétní oblast práce RVNNO, a sou-
časně reprezentují neziskový sektor, jeho názory a postoje. Druhou skupinou členů byli zá-
stupci veřejné správy. Konkrétně se jednalo o náměstky ministrů financí, kultury, obrany, 
práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělový-
chovy, vnitra, spravedlnosti, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství a životního pro-
středí, zástupce Asociace krajů ČR a zástupce Svazu měst a obcí ČR. 

V čele RVNNO stojí její předseda, který je vždy členem vlády. V roce 2017 jím byl do 
13. prosince 2017 JUDr. Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 
Od 13. prosince 2017 byl předsedou RVNNO ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, 
Ph.D. RVNNO měla po většinu roku 2017 tři místopředsedkyně, a to Mgr. Martinu Štěpánko-
vou, náměstkyni ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Mgr. Zuzanu Jent-
schke Stöcklovou, náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí a za NNO Mgr. Pavlínu 
Kalousovou z organizace BPS – Byznys pro společnost, z.s. Od prosince 2017 měla RVNNO 
v důsledku personálních změn jen jednu místopředsedkyni Mgr. Martinu Štěpánkovou. 

Sekretariát RVNNO sídlí na Úřadu vlády ČR a je organizační součástí jeho Sekce pro lidská 
práva. V roce 2017 řídila tuto sekci Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce 
pro lidská práva. 

2 Vymezení činnosti RVNNO 

RVNNO na základě svého statutu, který byl schválen vládou jejím usnesením ze dne 
29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění 
usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 32, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 
č. 590 soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě materiály, 
týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. 
RVNNO dále plní zejména tyto úkoly: 
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 iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se pod-
pory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, 

 sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost 
NNO, připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO, 

 iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprá-
vy 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 souvise-
jících, 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 roz-
počtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání, 

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

 každoročně do 31. května předkládá výroční zprávu o své činnosti za uplynulý rok. 

3 Výbory RVNNO 

3.1 Charakteristika výborů RVNNO 

3.1.1 Výbor pro EU 

Výbor pro EU sleduje a analyzuje informace o postavení NNO v rámci 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. 

Výbor pro EU zejména spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými 
za implementaci finančních zdrojů EU v ČR, a zpracovává návrhy na opatření k začlenění 
NNO do využívání těchto finančních zdrojů, sleduje situaci NNO v integračních procesech na 
úrovni EU a informuje RVNNO o své činnosti a předkládá jí návrhy na opatření. 

Předsedou Výboru pro EU byl RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství. V prů-
běhu roku ho nahradila paní Pavla Dusíková Jindrová, MSc., odborná garantka Místní akční 
skupiny Aktivios, z.s., neboť RNDr. Miroslavu Kundratovi skončilo jeho druhé funkční období 
v RVNNO, a nemohl být tedy nadále i předsedou jejího výboru. RNDr. Miroslav Kundrata se 
však stal místopředsedou Výboru pro EU. Členy Výboru pro EU jsou především zástupci 
těch neziskových organizací, které se tématikou EU zabývají, někteří členové monitorova-
cích výborů k operačním programům z řad NNO a další experti z NNO, které se orientují na 
problematiku EU. 
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3.1.2 Výbor pro legislativu a financování 

Výbor pro legislativu a financování navrhuje zpracování a úpravy právních předpisů upravují-
cích postavení a činnost NNO, sleduje a vyjadřuje se k právním předpisům upravujícím po-
stavení a činnost NNO a iniciuje a posuzuje politická opatření, která se týkají podmínek čin-
nosti NNO. 

Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje právní předpisy ovlivňující postavení 
a činnost NNO, iniciuje jejich vznik a spolupracuje při jejich tvorbě, zpracovává a prosazuje 
připomínky k právním předpisům, které mají vztah k postavení a fungování NNO, sleduje 
procesy financování NNO na úrovni státní správy a usiluje o jejich zefektivnění a informuje 
RVNNO o své činnosti a předkládá jí návrhy na opatření. 

Vzhledem k charakteru činnosti Výboru pro legislativu a financování jsou jeho členy odborní-
ci z oblasti práva, daní, finančního řízení a účetnictví, kteří se specializují ve svých oborech 
činnosti na NNO – ať už jde o experty z řad NNO, zástupce některých ústředních orgánů 
státní správy, nebo ze soukromých společností. Jeho předsedkyní byla Mgr. Pavlína Kalou-
sová, místopředsedkyně RVNNO. V průběhu roku 2017 ji nahradila JUDr. Lenka Deverová, 
protože, stejně jako RNDr. Miroslavu Kundratovi, i Mgr. Pavlíně Kalousové skončilo druhé 
funkční období v RVNNO. Mgr. Pavlína Kalousová však byla jmenována místopředsedkyní 
Výboru pro legislativu a financování. 

3.2 Aktivity výborů RVNNO v roce 2017 

3.2.1 Aktivity Výboru pro EU 

V roce 2017 se uskutečnily celkem čtyři schůze Výboru pro EU: 24. ledna 2017, 19. dubna 
2017, 26. července 2017 a 22. listopadu 2017. Schůze Výboru pro EU probíhaly v budově 
Úřadu vlády ČR. Na každém zasedání RVNNO v roce 2017 předsedkyně Výboru pro EU 
informovala o jeho schůzích a o jeho činnosti v mezidobí. 

V první polovině roku 2017 Výbor pro EU vypracovával materiál „Překážky limitující NNO 
v přístupu k prostředkům Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) 
z pohledu jejich zástupců v monitorovacích výborech“, který vznikal na základě podnětů zá-
stupců NNO v monitorovacích výborech operačních programů. V květnu 2017 byl materiál 
rozeslán s průvodním dopisem předsedy RVNNO na řídící orgány operačních programů s 
nejvyšší účasti zástupců NNO jako příjemců pomoci a na předsedkyni Rady ESIF na pra-
covní úrovni. Sledování postavení NNO v rámci čerpání podpory z ESIF vyplývá ze Státní 
politiky NNO na léta 2015 až 2020, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 29. čer-
vence 2015 č. 608. Na základě získaných dat z Oddělení podpory procesů MS2014+ a vytě-
žování dat Ministerstva pro místní rozvoj se podíl NNO na čerpání ESIF k 20. říjnu 2017 po-
hyboval na 2,11 % z celkového počtu registrovaných NNO. 

V druhé polovině roku 2017 Výbor pro EU zaměřil své úsilí na přípravu a prosazení návrhu 
mechanismu globálních grantů pro NNO pro budoucí programové období ESIF po roce 
2020. Výbor pro EU stavěl na osvědčených a úspěšných zkušenostech z prvního programo-
vého období 2004 – 2006, kdy existoval systém tzv. globálních grantů, nebo i na zkušenos-
tech s finančními nástroji zahraniční pomoci, jako jsou blokové granty v rámci Evropského 
hospodářského prostoru a Norských fondů a také Programu česko-švýcarské spolupráce. 
Globální granty by měly být použity na podporu aktivit NNO v oblasti environmentálního 
vzdělávání a sociální inkluzi. 
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Jednotlivých schůzí Výboru pro EU se kromě jeho členů zúčastňovali také zástupci NNO 
v monitorovacích výborech operačních programů a zástupci NNO v platformách pro přípravu 
výzev v programovém období 2014 – 2020. 

3.2.2 Aktivity Výboru pro legislativu a financování 

V roce 2017 se konalo celkem pět schůzí Výboru pro legislativu a financování: 17. ledna 
2017, 25. dubna 2017, 28. června 2017, 7. září 2017 a 2. listopadu 2017. Schůze Výboru pro 
legislativu a financování řídila její předsedkyně. 

V průběhu roku 2017 se Výbor pro legislativu a financování zabýval mnoha tématy, ale pře-
devším na každé schůzi probíhala rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči NNO 
na léta 2015 – 2020 a informace o práci jednotlivých pracovních skupin Výboru pro legislati-
vu a financování: pracovní skupiny pro data o NNO, pracovní skupiny k podpoře individuál-
ního dárcovství, pracovní skupiny k firemnímu dárcovství a posléze pracovní skupiny pro 
přípravu nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústřed-
ními orgány státní správy (dále jen „Zásady“). Výbor pro legislativu a financování se průběž-
ně věnoval legislativním či nelegislativním opatřením, majícím vztah k situaci a průřezovým 
činnostem NNO v ČR, jako například zákonu o sociálním podnikání, zákonu o statusu veřej-
né prospěšnosti, vizi koncepce zdanění neziskové činnosti v novém zákoně o daních 
z příjmu, koncepci občanského vzdělávání v ČR apod. 

Mezi hlavní témata Výboru pro legislativu a financování v roce 2017 je možné zařadit: 

 novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých sou-
visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, jež přinesla (od 
1. ledna 2018) velmi významné změny v oblasti dotačního řízení; novelizace daného zá-
kona byla zahájena s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Ads 83/2014 
– 46, 

 novelizaci Zásad, jež byla iniciována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a také připravovanou novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů; někteří členové Výboru pro legislativu a financování se zapojili do práce pra-
covní skupiny, která se novelizaci Zásad věnovala, 

 problematiku zjišťování skutečného vlastníka právnických osob – s ohledem na povinnost 
právnických osob evidovat skutečného majitel u rejstříkového soudu (avšak 
u neziskových organizací není vždy jisté, kdo je za majitele považován) bylo na jednání 
Výboru pro legislativu a financování zařazeno téma tzv. AML zákona (zákon č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu, ve znění pozdějších předpisů), 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů – zástupci Ministerstva vnitra seznámili členy Výboru pro legislativu fi-
nancování s novým právním rámcem ochrany osobních údajů v evropském prostoru, 

 novelizaci zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 
na základě podnětu NNO bylo zjištěno, že výše uvedený zákon osvobozuje od správních 
poplatků téměř všechny právní typy NNO, vyjma ústavů a účelových zařízení církví; 
s ohledem na tuto situaci byla zahájena jednání s příslušnými gestory daného zákona. 
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4 Další aktivity RVNNO v roce 2017 

4.1 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2018 

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 aktivity NNO, kým a jakým způsobem budou podporovány 
v následujícím rozpočtovém období. V loňském roce byl materiál rozšířen o informace o re-
žimu veřejné podpory jednotlivých dotačních programů. 

Sekretariát RVNNO zpracoval ve spolupráci s příslušnými resorty materiál pro jednání 
schůze vlády s názvem Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2018, který byl 
schválen usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 504. 

4.2 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2016 

Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů (dále jen „Rozbor“), spolu se stanovením 
Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které jsou vládou schvalovány také každo-
ročně, tvoří jednotný celek, který ukazuje již po řadu let stav a vývoj v oblasti poskytování 
státních dotací na podporu veřejně prospěšných činností a služeb, poskytovaných určitým 
typem soukromých subjektů. 

Rozbor je vládě překládán každoročně, a to již od roku 1999. Průběžně se upřesňuje meto-
dika Rozboru, postupem času jsou do Rozboru zahrnovány i další údaje (dotace poskytova-
né na úrovni krajů, obcí, státních fondů, spolufinancování projektů z EU). Vláda a RVNNO 
jako její poradní orgán díky Rozboru disponuje údaji o vývoji státní dotační politiky vůči tomu-
to typu subjektů již po dobu šestnácti let a jde o hlavní informační zdroj o této oblasti i pro 
širokou zainteresovanou veřejnost. 

Rozbor za rok 2016 obsahoval údaje o všech dotacích poskytnutých NNO ze státního roz-
počtu a státních fondů poskytnutých v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění poz-
dějších předpisů, a údaje o všech dotacích z rozpočtů územně samosprávných celků po-
skytnutých v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozbor obsahoval i údaje o dotacích poskytnutých 
NNO v rámci finanční spoluúčasti státního rozpočtu a rozpočtů krajů na projektech financo-
vaných z evropských fondů. Rozbor obsahoval i údaje o veřejných zakázkách ze státního 
rozpočtu a rozpočtů krajů, které získaly NNO v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Údaje o poskytnutých dotacích a veřejných zakázkách z veřejných rozpočtů se týkaly sou-
kromoprávních NNO, které odpovídají svou právní formou vymezení, které používá RVNNO 
od devadesátých let s drobnými korekcemi po nabytí účinnosti Občanského zákoníku. Jed-
nalo se tedy o spolky (včetně pobočných spolků) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účelová 
zařízení církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě nábo-
ženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, a obecně prospěšné společnosti podle zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů. V Rozboru byly dále sledovány údaje za ústavy podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, školské právnické osoby podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 



 10 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení právnických osob podle 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013. 

Zdrojem dat za státní rozpočet byla především sama dotující ministerstva a do jisté míry 
i Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR). Data o dotacích poskytnutých z krajských 
rozpočtů byla čerpána z databází jednotlivých krajů. Hlavním zdrojem dat za rozpočty obcí 
(mimo hlavního města Prahy) a státních fondů byl informační portál MONITOR, který obsa-
huje datové oblasti účetního a finančního výkaznictví jednotlivých rozpočtů. Údaje byly dále 
konzultovány s příslušnými resorty a upraveny. Pro analýzu příjemců dotací je využito dat 
z Registru ekonomických subjektů a údajů z Českého statistického úřadu. 

Rozbor za rok 2016 byl předložen vládě k projednání ve stanoveném termínu v prosinci 2017 
a nebyl vládou dosud projednán. 

4.3 Konzultace k veřejným rejstříkům 

Dne 27. dubna 2017 byla uspořádána konzultace o údajích zapsaných ve veřejných rejstří-
cích podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů, o jejich použití a relevanci 
k veřejným rejstříkům, určená primárně pro dotační úředníky. Konzultace se zúčastnili do-
tační pracovníci všech dotujících ministerstev a další zájemci. Konzultaci vedla JUDr. Lenka 
Deverová. 

4.4 Státní politika vůči NNO na léta 2015 až 2020 

Tento strategický dokument lze bez nadsázky označit za zcela klíčový pro český neziskový 
sektor, alespoň z pohledu státní správy. Jedná se bezesporu o jeden z nejdůležitějších vý-
stupů RVNNO v celé její dlouhé historii. Státní politika vůči NNO na léta 2015 až 2020 (dále 
jen „Státní politika“) byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 
č. 1058 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015 a o Přehledu námětů pro 
Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2015. Státní politika byla schválena usnese-
ním vlády ze dne 29. července 2015 č. 608. 

Základním cílem Státní politiky je vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, 
schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko pro rozvoj a monitoring jednotlivých 
koncepčních opatření, která bude stát a jeho orgány uplatňovat ve prospěch trvalé udržitel-
nosti NNO a jejich role ve společnosti. 

Státní politika je postavena na čtyřech základních principech, které by měl stát respektovat 
a naplňovat svojí politikou tak, aby ovlivnil žádoucí podobu neziskového sektoru v ČR ve 
prospěch jejích občanů. Na základě těchto principů bude stát a jeho orgány podporovat trva-
le udržitelné, silné, rozmanité a nezávislé NNO. Proto bude usilovat o efektivní a trans-
parentní navrhování státních politik vůči NNO včetně legislativních opatření, financování 
i institucionální zajištění jejich realizace. Zvláště bude podporovat dobrovolnictví a dárcov-
ství, které považuje za projev občanské participace na veřejném blahu. Bude také věnovat 
zvýšenou pozornost rozvoji efektivního a smysluplného partnerství a spolupráce mezi státní 
správou a NNO. 

Během roku 2017 byly úkoly, stanovené vládou v jejím usnesení ze dne 29. července 2015 
č. 608 ke Státní politice vůči NNO na léta 2015 až 2020, průběžně plněny prostřednictvím 
pracovních skupin, pracujících v rámci Výboru pro legislativu a financování. 
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4.4.1 Činnost pracovních skupin Výboru pro legislativu a financování 

Pracovní skupina pro data o NNO 
Příloha k usnesení vlády ke Státní politice uložila předsedovi RVNNO založit ve spolupráci 
s předsedkyní Českého statistického úřadu stálou pracovní skupinu k podpoře rozvoje Sate-
litního účtu neziskových institucí, vedeného Českým statistickým úřadem, připravit rozšíření 
údajů, které jsou v něm sledovány, a zahrnout dobrovolnictví, které je viditelnou součástí 
ekonomické produkce, do standardních ekonomických indikátorů. Pracovní skupina, složená 
ze zástupců ministerstev, Českého statistického úřadu a NNO se poprvé sešla k jednání dne 
18. prosince 2015. Během roku 2017 tato pracovní skupina pracovala minimálně, protože 
v jednání s vedením Českého statistického úřadu nebylo možné pokračovat s ohledem na 
dočasné a krátkodobé změny ve funkci předsedy RVNNO. 

Pracovní skupina k podpoře firemního dárcovství 
Pracovní skupina k podpoře firemního dárcovství je složená ze zástupců NNO a zástupců 
firem. Jejím cílem je splnění úkolu stanoveného usnesením vlády ke Státní politice – připravit 
a vládě předložit návrh státní podpory firemního dárcovství. Pracovní skupina se v průběhu 
roku 2017 zabývala zejména přípravou výzkumu firemního dárcovství, který oproti původní-
mu předpokladu nabral skoro půlroční zpoždění. Výzkum byl financován Technologickou 
agenturou ČR z jejího programu Beta2. Veřejná zakázka s názvem „Firemní dárcovství v ČR 
– Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem“ byla dne 16. října 2017 
zadána společnosti EEIP, a.s. Cena zakázky byla 546.720 Kč. Vzhledem ke značnému 
zpoždění celého procesu bylo nutné úkol předložit vládě návrh státní podpory rozvoje firem-
ního dárcovství odložit. V mezidobí byla alespoň vládě předložena „Průběžná informace 
o stavu přípravy státní podpory firemního dárcovství“ na její schůzi dne 24. července 2017. 

Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 
V souladu s úkolem plynoucím ze Státní politiky (ve spolupráci s ministrem financí připravit 
a vládě předložit analýzu možnosti odpočtu části daru z daně z příjmu fyzických osob, které 
se smluvně zaváží podporovat konkrétní neziskovou organizaci po dobu nejméně 5 let, 
a potenciálních dopadů tohoto opatření) vznikla pracovní skupina k podpoře individuálního 
dárcovství. Pracovní skupina je složená ze zástupců NNO, zástupců Ministerstva financí 
a zástupců Generálního finančního ředitelství. Vzhledem k tomu, že o individuálním dárcov-
ství a zejména opakovaném nebo kontinuálním dárcovství je velmi málo informací, bylo 
v lednu 2017 zadáno zpracování analýzy individuálního dárcovství v NNO. Termín zhotovení 
byl stanoven na počátek července 2017. Zakázka byla zadána doc. PhDr. Pavolu Fričovi, 
Ph.D. z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
K analýze se konala v roce 2017 hned dvě setkání celostátních všeoborových a mezioboro-
vých sítí a střech NNO. Na prvním setkání, které se konalo dne 21. února 2017, byly sítě 
a střechy NNO seznámeny s plánovanou analýzou, s návrhem dotazníku a především byly 
požádány, aby se do průzkumu zapojily a šířily ho v rámci svých členských struktur dále. Na 
druhém setkání dne 21. září 2017 byly sítím a střechám NNO představeny výsledky analýzy 
individuálního dárcovství v NNO. 

Tabulka jednání pracovních skupin v roce 2017 

Termín Akce 

9. února 2017 Jednání pracovní skupiny pro data o NNO 

14. února 2017 Jednání pracovní skupiny k podpoře firemního dárcovství 

24. května 2017 Jednání pracovní skupiny pro data o NNO 

6. června 2017 Jednání pracovní skupiny k podpoře individuálního dárcovství 

2. srpna 2017 Jednání pracovní skupiny k podpoře firemního dárcovství 

27. září 2017 Jednání pracovní skupiny k podpoře individuálního dárcovství 

31. října 2017 Jednání pracovní skupiny k podpoře individuálního dárcovství 
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4.4.2 Stav plnění úkolů v roce 2017 

 Zpracování analýzy individuálního dárcovství v NNO jako podkladu pro další práci pra-
covní skupiny, která připravuje návrh pro Ministerstvo financí, a její představení širokému 
spektru NNO. Po neúspěšném jednání s odpovědnými útvary Ministerstva financí na 
podzim roku 2017 a v souvislosti s přípravou nové daňové legislativy byly práce na tomto 
úkolu zastaveny. 

 Zahájení výzkumu firemního dárcovství, realizovaného prostřednictvím programu Beta2 
Technologické agentury ČR. Výzkum byl zadán společnosti EEIP, a.s. a byl dokončen a 
převzat v první polovině roku 2018. Šlo o první celostátní výzkum, zadaný státní institucí, 
v této oblasti vůbec. 

 Koncept rozvoje dobrovolnictví v ČR. Jedním z úkolů, plynoucích z usnesení ke Státní 
politice, byl i úkol pro ministra vnitra zpracovat ve spolupráci s předsedou RVNNO do 
31. prosince 2017 koncept rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální 
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center a zajistit minimál-
ně dvouletou finanční podporu takových center. V roce 2016 získalo Ministerstvo vnitra 
podporu pro individuální projekt z Operačního programu Zaměstnanost, v jehož rámci 
bude v letech 2016 / 2017 připravena koncepce rozvoje dobrovolnictví, včetně dobrovol-
nických center a odpovídajícího dotačního programu. Sekretariát RVNNO se na této prá-
ci zúčastnil prostřednictvím zastoupení JUDr. Hany Frištenské v realizačním týmu, který 
připravil v roce 2017 zadání veřejné zakázky, která byla dokončena a převzata Minister-
stvem vnitra v červnu 2018. 

4.5 Druhý ročník dotačního programu „Podpora kapacit celostát-
ních mezioborových sítí NNO“ 

Vyhlášení druhého ročníku dotačního programu „Podpora kapacit celostátních mezioboro-
vých sítí NNO“ na rok 2018 proběhlo dne 31. července 2017. Přijímání žádostí bylo ukonče-
no dne 30. září 2017, resp. 2. října 2017. Žadatelem o dotaci mohla být pouze síťová NNO 
fungující na členském principu, tedy spolek. 

Vymezení dotačního programu bylo stanoveno tak, aby z dotace mohly být financovány vý-
daje směřující k podpoření celostátních mezioborových sítí NNO, aby se staly kompetentní-
mi, kvalifikovanými a legitimními subjekty zastupujícími zájmy svých členů navenek a zpro-
středkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími NNO. 

Do dotačního řízení se přihlásilo celkem 6 žadatelů o dotaci. Po proběhlém formálním a věc-
ném hodnocení (každý projekt hodnotili dva externí hodnotitelé) bylo Komisi pro hodnocení 
projektů předloženo všech 6 žádostí o dotaci. Jednání Komise pro hodnocení projektů pro-
běhlo dne 21. listopadu 2017. Komise pro hodnocení projektů žádosti projednala a navrhla 
podpořit 5 žádosti o dotaci a 1 žádost o dotaci navrhla nepodpořit. Celková výše finančních 
prostředků navrhovaná k rozdělení byla 2.929.185 Kč. 

V souladu se zněním Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy byly výsledky projednání žádostí o dotaci zveřejněny na we-
bových stránkách RVNNO do konce roku 2017. 
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4.6 Příprava nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze stát-
ního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy 

Zásady jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace NNO. 
Jsou jimi sjednoceny základní principy poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu, a to již 
od roku 2001, kdy byly první Zásady schváleny vládou. Zásady vycházejí z právních předpi-
sů, které upravují právní poměry v této oblasti. 

Práce na návrhu nových Zásad byly zahájeny ze dvou důvodů. Prvním byla novela zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), která uvedla proces poskytování dotací ze státního rozpočtu do souladu 
se správním řádem, který je v této oblasti obecným právním předpisem. Druhým důvodem 
byla potřeba dotujících ministerstev aktualizovat některá ustanovení Zásad, aby lépe a přes-
něji reagovaly na problematiku dotačních procesů nad rámec resortních předpisů o dotacích. 

Návrh Zásad byl od druhé poloviny roku 2017 zpracováván sekretariátem RVNNO na zákla-
dě činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců dotujících resortů, kteří byli jmenováni pří-
slušnými ministry. V této pracovní skupině byli také zastoupeni členové RVNNO. Pracovní 
skupina nové Zásady připravila na svých jednáních, která se konala ve dnech 13. července 
2017, 17. října 2017 a 16. listopadu 2017. Práce na nových Zásadách pokračovaly v roce 
2018. 

5 Členové RVNNO v roce 2017 

JMÉNO ORGANIZACE POZNÁMKA 

Adamec, Zdeněk, Ing. Ministerstvo zemědělství  

Basch, Robert, Mgr. 
Nadace Open Society Fund 
Praha 

 

Beran, Pavel, Ing. Ministerstvo obrany  

Berdychová, Martina, Ing. Asociace NNO v ČR  

Bubeníček, Oldřich Asociace krajů ČR  

Černá, Lenka, Mgr. Dobrovolnické centrum, z.s. 
Členka RVNNO od června 
2017 

Deverová, Lenka, JUDr. Horská služba ČR, o.p.s. 

Členka RVNNO od června 
2017 a předsedkyně Výboru 
pro legislativu a financování 
od července 2017 

Dostálová, Klára, Ing. 
Ministerstvo pro místní roz-
voj 

Členka RVNNO do prosince 
2017 

Dusíková Jindrová, Pavla, MSc. MAS Aktivios, z.s. 
Členka RVNNO od června 
2017 a předsedkyně Výboru 
pro EU od července 2017 
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JMÉNO ORGANIZACE POZNÁMKA 

Ertl, Zdeněk, Ing. 
Sdružení sportovních svazů 
ČR 

 

Chvojka, Jan, JUDr. 
Ministr pro lidská práva, rov-
né příležitosti a legislativu 

Předseda RVNNO do prosin-
ce 2017 

Haičman, Oldřich, Ing., Mgr. Diecézní charita Brno 
Člen RVNNO a Výboru pro 
legislativu a financování do 
června 2017 

Haken, Roman, Ing. 
Centrum pro komunitní práci 
střední Morava 

Člen RVNNO a Výboru pro 
EU do června 2017 

Hrab, Ondřej Divadlo Archa, o.p.s.  

Jentschke Stöcklová, Zuzana, Mgr. 
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí 

Místopředsedkyně RVNNO 
do prosince 2017 

Kalistová, Kateřina, JUDr. Ministerstvo kultury  

Kalousová, Pavlína, Mgr. 
Byznys pro společnost, fó-
rum odpovědných firem 

Místopředsedkyně RVNNO 
do června 2017 

Kamenický, Jan, Ing. Člověk v tísni, o.p.s. 
Člen Výboru pro legislativu 
a financování 

Koliba, Jiří, Ing. 
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu 

 

Kotecká Misíková, Marta, Mgr. Beleco, z.s.  

Krist, Jiří, Ing. Národní síť MAS ČR, o.s. Člen Výboru pro EU 

Kříž, Jan, Ing. 
Ministerstvo životního pro-
středí 

 

Kundrata, Miroslav, RNDr. Nadace Partnerství Člen RVNNO do června 2017 

Lejsal, Matěj, Ing., Mgr. Domov Sue Ryder, o.p.s.  

Mlsna, Petr, JUDr., PhDr., Ph.D. Ministerstvo vnitra Člen RVNNO od ledna 2017 

Mrázek, Aleš, Mgr., Th.D. 
Asociace veřejně prospěš-
ných organizací ČR, z.s. 

Člen RVNNO od června 2017 

Pavelek, Petr, Ing., Ph.D. Ministerstvo financí Člen RVNNO od května 2017 

Pelikán, Robert, JUDr., Ph.D. Ministr spravedlnosti 
Předseda RVNNO od prosin-
ce 2017 

Richter, Karel, Ing. 
Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska 
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JMÉNO ORGANIZACE POZNÁMKA 

Rudolf, Jiří, Ing. 
Unie NNO Olomouckého 
kraje 

 

Prudíková, Dana, Mgr. et Mgr., Ph.D. 
Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy 

 

Sedláček, Aleš, Ing. Česká rada dětí a mládeže 
Člen Výboru pro legislativu 
a financování 

Stejskal, Jiří, RNDr. 
Diecézní charita Hradec Krá-
lové 

Člen RVNNO od června 2017 

Šedivý, Marek, Ing. 
Asociace veřejně prospěš-
ných organizací ČR 

Člen RVNNO do června 2017 

Šilhánová, Hana, PhDr. 
Nadace rozvoje občanské 
společnosti 

Členka Výboru pro EU 

Štěpánková, Martina, Mgr. Úřad vlády ČR Místopředsedkyně RVNNO 

Teska Arnoštová, Lenka, JUDr. Ministerstvo zdravotnictví  

Tlapa, Martin, Ing. 
Ministerstvo zahraničních 
věcí 

 

Tošner, Jiří, PhDr. 
HESTIA – Centrum pro dob-
rovolnictví, z.ú. 

Člen RVNNO do června 2017 

Veselý, Michal, Mgr., Ing. Nadace Partnerství Člen RVNNO od června 2017 

Zimmel, Vladimír, Mgr. Ministerstvo spravedlnosti  

 

6 Sekretariát RVNNO 

Jméno Funkce Odpovědnosti 

JUDr. Hana Frištenská 
odborná 
pracovnice 

 připravuje návrhy právních předpisů nebo je-
jich záměrů s celostátní působností v oblasti 
působení NNO 

 připravuje analytické a koncepční materiály 
týkající se obecných aspektů NNO 

 zpracovává návrhy pro jednání vlády 

 organizuje, věcně připravuje a realizuje spolu-
práci s partnery v oblasti státní a veřejné sprá-
vy, vědeckých pracovišť a NNO 

 věcně zajišťuje zasedání RVNNO 

 organizuje práci sekretariátu RVNNO 

Ing. Martin Vyšín 
odborný 
pracovník 

 tvoří celostátně resortně závazné předpisy 

 odpovídá za agendu RVNNO v oblasti partner-
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Jméno Funkce Odpovědnosti 

ství veřejné správy s neziskovým sektorem 

 zpracovává návrhy pro jednání vlády 

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

Mgr. Marcela Šrámková 
dohoda 
o pracovní 
činnosti 

 organizačně a věcně zajišťuje práce Výboru 
pro legislativu a financování 

 pracuje na realizaci politiky státu vůči NNO na 
léta 2015 – 2020 

 spolupracuje na legislativních návrzích včetně 
jejich připomínkování v meziresortních souvis-
lostech 

Mgr. Alexandra McGehee 
dohoda 
o pracovní 
činnosti 

 organizačně a věcně zajišťuje práce Výboru 
pro EU 

 pracuje na realizaci politiky státu vůči NNO na 
léta 2015 – 2020 

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

 

7 Cílová skupina RVNNO 

RVNNO je poradním orgánem vlády, postaveným na principu partnerství. Vláda uznává zá-
stupce neziskového sektoru jako přirozené partnery, se kterými také prostřednictvím RVNNO 
komunikuje. Cílové skupiny jsou tedy především dvě: jednou je vláda a její orgány, druhou je 
neziskový sektor. Neziskový sektor v chápání státní politiky tvoří spolky, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické osoby (resp. evidované či registrované osoby registrovaných 
církví a náboženských společností), nadace a nadační fondy. Od 1. ledna 2014 k nim přibyla 
ještě další právní forma: ústav. 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 neziskovým sektorem a NNO, které jej tvoří, státní správou a samosprávou. To 
umožňuje složení RVNNO, jejíž členy tvoří právě představitelé všech zmíněných cílových 
skupin. Vzájemná spolupráce a koordinace se každoročně projevuje zejména při práci na 
hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO, při spolupráci na decentralizaci části 
státní dotační politiky ze státní úrovně na úroveň krajů, při monitoringu zapojení NNO do 
využití pomoci z ESIF a při navrhování vhodných kandidátů za NNO do orgánů a institucí 
souvisejících s prohlubováním zapojení ČR do činnosti a exekutivy EU a ESIF. 

8 Přehled zasedání RVNNO a jejích výborů v roce 2017 

Termín Akce Základní projednávaná témata 

17. ledna 2017 Schůze Výboru 
pro legislativu 
a financování 

 Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
RVNNO a jejího Výboru pro EU 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Dotační program „Podpora kapacit celostátních mezio-
borových sítí NNO“ na rok 2017 

 Legislativní plán práce vlády na rok 2017  

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – osvo-
bození ústavů od správních poplatků 

24. ledna 2017 Schůze Výboru 
pro EU 

 Aktuální informace o činnosti RVNNO, Výboru pro le-
gislativu a financování a pracovních skupin ke Státní 
politice vůči NNO léta 2015 – 2020 

 Diskuse o překážkách, kterým čelí NNO, obce a malé 
a střední podniky při čerpání pomoci z ESIF 
s T. Chmelou, tajemníkem Sdružení místních samo-
správ ČR, a K. Dobešem, místopředsedou předsta-
venstva Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR 

 Stav implementace operačních programů z hlediska 
NNO – referují zástupci NNO v monitorovacích výbo-
rech 

16. února 2017 Zasedání 
RVNNO 

 Kontrola úkolů ze zasedání RVNNO dne 18. října 2016 

 Rekonstrukce RVNNO 

 Informace o výsledcích prvního ročníku dotačního pro-
gramu „Podpora kapacit celostátních mezioborových 
sítí NNO“ 

 Náměty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na změny Zásad 

 Informace o činnosti výborů Rady 

 Průběžné výsledky činnosti pracovních skupin Výboru 
pro legislativu a financování pro firemní dárcovství, pro 
individuální dárcovství a pro data o NNO 

 Aktuality z Evropského hospodářského a sociálního 
výboru 

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

 Návrh zákona o sociálním podnikání 

 Návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) 

19. dubna 2017 Schůze Výboru 
pro EU 

 Kontrola úkolů z minulé schůze 

 Aktuální informace o činnosti RVNNO, Výboru pro le-
gislativu a financování a pracovních skupin ke Státní 
politice vůči NNO na léta 2015 – 2020 

 Diskuse k přiloženému materiálu „Překážky limitující 
NNO v přístupu k prostředkům ESIF z pohledu jejich 
zástupců v monitorovacích výborech“ a k návrhu opat-
ření s M. Kupsou, ředitelem odboru Řídícího orgánu 
Operačního programu Technická pomoc 

 Stav implementace operačních programů z hlediska 
NNO – referují zástupci NNO v monitorovacích výbo-
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Termín Akce Základní projednávaná témata 

rech 

25. dubna 2017 Schůze Výboru 
pro legislativu 
a financování 

 Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
RVNNO a jejího Výboru pro EU 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na 
zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnic-
tví v podobě dobrovolnických center 

 Novelizace Zásad 

 Vize koncepce zdanění neziskové činnosti v novém 
zákoně o daních z příjmů 

 Dotační program „Podpora kapacit celostátních mezio-
borových sítí NNO“ na rok 2017 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – osvo-
bození ústavů od správních poplatků 

29. května 2017 Zasedání 
RVNNO 

 Kontrola úkolů ze zasedání RVNNO 16. února 2017 

 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 
2018 

 Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2016 

 Stav přípravy Informace o možnostech podpory firem-
ního dárcovství v ČR pro vládu 

 Návrh na změnu Statutu RVNNO a projednání zamě-
ření dotačního programu „Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí NNO“ na rok 2018 

 Informace o činnosti výborů Rady 

 Průběžné výsledky činnosti pracovních skupin Výboru 
pro legislativu a financování pro firemní dárcovství, pro 
individuální dárcovství a pro data o NNO 

28. června 2017 Schůze Výboru 
pro legislativu 
a financování 

 Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
RVNNO a jejího Výboru pro EU 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Vize koncepce zdanění neziskové činnosti v novém 
zákoně o daních z příjmů 

 Nový právní rámec ochrany osobních údajů v evrop-
ském prostoru – Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 

26. července 2017 Schůze Výboru 
pro EU 

 Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
RVNNO a jejího Výboru pro legislativu a financování 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Aktuální informace k přípravě budoucího programové-
ho období po roce 2020 

 Zapojení NNO do plánování a realizace krajských akč-
ních plánů rozvoje vzdělávání 

 Zpětná vazba řídicích orgánů k materiálu „Překážky 
limitující NNO v přístupu k prostředkům ESIF z pohle-
du jejich zástupců v monitorovacích výborech“ 

 Stav implementace operačních programů z hlediska 
NNO – referují zástupci NNO v monitorovacích výbo-
rech 

7. září 2017 Schůze Výboru 
pro legislativu 
a financování 

 Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
RVNNO a jejího Výboru pro EU 

 Doplnění členů výboru 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Nový právní rámec ochrany osobních údajů v evrop-
ském prostoru – Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 

 Příprava podkladu pro jednání RVNNO – osvobození 
ústavů od správních poplatků dle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 Výsledky pracovního jednání o novelizaci Zásad 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

 Vize koncepce zdanění neziskové činnosti v novém 
zákoně o daních z příjmů 

3. října 2017 Zasedání 
RVNNO 

 Kontrola úkolů ze zasedání RVNNO dne 29. května 
2017 

 Informace o dotačním programu „Podpora kapacit ce-
lostátních mezioborových sítí NNO“ 

 Dárcovství v ČR: Postup přípravy návrhu státní podpo-
ry rozvoje firemního dárcovství. Analýza individuálního 
dárcovství v NNO 

 Problematika osvobození ústavů od správních poplat-
ků 

 Informace o činnosti výborů Rady 

 Předběžné výsledky Rozboru financování NNO z ve-
řejných rozpočtů v roce 2016 

2. listopadu 2017 Schůze Výboru  Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci 
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Termín Akce Základní projednávaná témata 

pro legislativu 
a financování 

RVNNO a jejího Výboru pro EU 

 Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči 
NNO na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 Zásady 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

 AML zákon (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opat-
řeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) – zjiš-
ťování skutečných vlastníků právnických osob 

 Koncepce občanského vzdělávání 

 Dotační program „Podpora kapacit celostátních mezio-
borových sítí NNO“ na rok 2018 

 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 
2016 

 Zákon o sociálním podnikání 

22. listopadu 2017 Schůze Výboru 
pro EU 

 Kontrola úkolů z minulé schůze 

 Aktuální informace o činnosti RVNNO, Výboru pro le-
gislativu a financování a pracovních skupin ke Státní 
politice vůči NNO na léta 2015 – 2020 

 Představení nových členů Výboru pro EU 

 Představení finančních mechanismů EHP / Norsko 
včetně blokových grantů zástupcem Centra pro zahra-
niční pomoc Ministerstva financí 

 Reakce členů Výboru na odpovědi řídicích orgánů 
k materiálu „Překážky limitující NNO v přístupu k pro-
středkům ESIF z pohledu jejich zástupců v monitoro-
vacích výborech“ 

 Využití komunitárních programů pro NNO 

 Stav implementace operačních programů z hlediska 
NNO – referují zástupci NNO v monitorovacích výbo-
rech 

14. prosince 2017 Zasedání 
RVNNO 

 Kontrola úkolů ze zasedání RVNNO dne 3. října 2017 

 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 
2016 

 Příprava nových Zásad a novela zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů 

 Průběh dotačních programů pro NNO vyhlašovaných 
jednotlivými ministerstvy 

 Informace o dotačním programu „Podpora kapacit ce-
lostátních mezioborových sítí NNO“ 

 Informace o činnosti výborů Rady 

 Průběžné výsledky činnosti pracovních skupin Výboru 
pro legislativu a financování pro firemní dárcovství, pro 
individuální dárcovství a pro data o NNO 

 Informace o návrhu zákona o sociálním podnikání 
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9 Nelegislativní a legislativní opatření, zpracovaná 
RVNNO a předložená vládě v roce 2017 

 Usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 15 k Rozboru financování NNO z veřejných 
rozpočtů v roce 2015 

 Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2016 (předloženo vládě pro informaci dne 
5. června 2017) 

 Usnesení vlády ČR ze dne 5. června 2017 č. 432 o jmenování členů RVNNO 

 Usnesení vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 504 o Hlavních oblastech státní dotační 
politiky vůči NNO pro rok 2018. Tímto usnesením vláda také vzala na vědomí Informaci 
o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO na rok 2017. 

 Průběžná informace o stavu přípravy státní podpory firemního dárcovství (předloženo 
vládě pro informaci dne 24. července 2017) 

 Usnesení vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 č. 590 o změně Statutu Rady vlády pro záleži-
tosti romské menšiny, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu RVNNO 
a Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

Tabulka výstupů v roce 2017 

Druh výstupu Počet 
celkem 

Vláda 

vzala na 
vědomí 

schválila 
usnese-

ním 

odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 0 0 0 0 

Zpráva pro mezinárodní instituce 0 0 0 0 

Informace pro vládu ČR 3 1 0 0 

Návrh nelegislativních opatření 4 1 3 0 

Návrh legislativních změn 0 0 0 0 

 

10 Plán činnosti a rozpočet RVNNO na rok 2018 

10.1 Plánované termíny zasedání RVNNO v roce 2018 

 5. března 2018 

 17. května 2018 

 září 2018 

 prosinec 2018 

10.2 Příprava materiálů pro jednání vlády 

 Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2017 – Materiál bude zveřejněn na webu 
RVNNO do 31. května 2018. 
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 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 – Materiál bude vládě předlo-
žen do 31. května 2018. 

 Návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství – Materiál bude vládě předložen do 
31. srpna 2018. 

 Analýza možnosti odpočtu části daru z daně z příjmů fyzických osob, které se smluvně 
zaváží podporovat konkrétní NNO po dobu nejméně 5 let, a potenciální dopady tohoto 
opatření – Materiál bude vládě předložen do 30. září 2018. 

 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2017 – Materiál bude vládě předlo-
žen do 31. prosince 2018. 


