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Z Á P I S 
ze schůze Výboru pro legislativu a financování  
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 24. listopadu 2020 

Úřad vlády České republiky 

Jednání Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále 
jen „Výbor“) řídila předsedkyně Výboru L. Deverová. Jednání Výboru proběhlo formou videokonfe-
rence Webex Teams. 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu  

2. Přivítání nových členů a jejich představení  

3. Informace o zasedání Rady vlády pro NNO (4. 9. 2020), informace o práci sekretariátu a 

kontrola úkolů z posledního jednání Výboru (11. 6. 2020) 

4. Dopady pandemie covid-19 na NNO (průzkum Fóra dárců září 2020) 

5. Problematika spolků, které nezvolily po uplynutí funkčního období nové statutární orgá-

ny 

6. Příprava Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na 

léta 2021 až 2030 

7. Informační blok 

a. Analýza dotací poskytnutých v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči 

NNO pro rok 2019 

b. Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO na rok 

2021  

8. Různé (problematika dobrovolnictví v době pandemie, Lex covid justice 2, povinnost 

datových schránek, novela AML zákona)   

Průběh jednání 

1. Zahájení a schválení programu  

Jednání Výboru zahájila předsedkyně Výboru L. Deverová, která přivítala přítomné členy a hosty a 
seznámila je s programem jednání. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

2. Přivítání nových členů a jejich představení  

L. Deverová informovala o jmenování 7 nových členek a členů Výboru. Těmi jsou:  Ing. Pavla 
Gomba (UNICEF Česká republika), Mgr. Štěpán Hošna (Národní sportovní agentura), Mgr. Petr 
Pavlok (Advokátní kancelář JUDr. Jana Pavloka, Ph.D.), Mgr. Jan Hloušek Ph.D., (Občanské po-
radenské středisko, o. p. s.), Ing. Miroslava Nebuželská (22 HLAV s.r.o.), Ing. Veronika Jansová 
(Generální finanční ředitelství) a JUDr. Miroslava Bartková (Ministerstvo financí, odbor 15 – Daně 
z příjmů). 



Strana 2 (celkem 7) 

3. Aktivity sekretariátu RVNNO 

A. McGehee seznámila Výbor s aktivitami sekretariátu RVNNO. Ten se v letních měsících věnoval 
přípravě nového strategického materiálu vůči NNO na léta 2021 až 2030, více viz bod 6.  
 
Sekretariát RVNNO během léta také připravil z obdržených fotografií od celkem 110 neziskových 
organizací putovní fotografickou výstavu s názvem „Česká vlna solidarity aneb Občanská společ-
nost v boji proti covid-19“. Výstava byla oficiálně zahájena předsedou vlády a zmocněnkyní vlády 
pro lidská práva na zasedání RVNNO dne 4. září 2020. Výstava byla k vidění pro veřejnost u příle-
žitosti Dne otevřených dveří (Open House) v Lichtenštejnském paláci ve dnech 5. a 6. září 2020. 
Dodala, že vzhledem k aktuálním opatřením není možné výstavu zpřístupnit veřejnosti dle původ-
ního plánu (Pražský hrad, PSP ČR, Ministerstvo vnitra, kraje).   
 
A. McGehee informovala také o vyhlášení otevřené výzvy (srpen 2020) k nominaci nových členů 
do RVNNO zastupujících neziskový sektor. Do uzávěrky se přihlásilo celkem 9 kandidátů. Ve spo-
lupráci s místopředsedou RVNNO (A. Mrázkem) se všemi 9 kandidáty proběhly pohovory na konci 
října a začátkem listopadu 2020. Na základě výsledků pohovorů byl zpracován seznam s užším 
výběrem 5 kandidátů, který sekretariát RVNNO postoupil zmocněnkyni vlády pro lidská práva a 
místopředsedkyni RVNNO k posouzení a finálnímu výběru 3 nejvhodnějších kandidátů. V listopadu 
2020 byl soupis 3 navržených kandidátů na členy v RVNNO za neziskový sektor postoupen před-
sedovi vlády. Jejich jmenování se plánuje na prosinec. 
 
Tajemnice RVNNO ještě stručně seznámila přítomné s výsledky posledního zasedání RVNNO ze 
dne 4. září 2020, které se neslo v duchu pandemie covid-19, poukázaní na význam a pomoc NNO 
v boji proti pandemii (fotografická výstava) a dopadům vládních opatření na činnost NNO (prezen-
tace R. Basche a K. Šplíchalové). Dalším z důležitých bodů zasedání byla problematika Informač-
ního systému nestátních neziskových organizací (IS NNO), který je zastaralý a nadbytečný, a jeho 
zrušením by došlo k úspoře veřejných prostředků. S touto problematikou a i navazující, která se 
týká požadavku na sběr dat v oblasti dobrovolnictví, vystoupil na RVNNO A. Sedláček. Návrh na 
zrušení IS NNO a využití těchto prostředků na financování šetření ČSÚ namístě odsouhlasil pří-
tomný náměstek ministra vnitra P. Mlsna. RVNNO k tomuto přijala usnesení, kterým pověřila se-
kretariát RVNNO iniciovat jednání se zástupci Ministerstva vnitra ve věci zrušení IS NNO/ENNO a 
také souhlasila, aby zajištění sběru dat o dobrovolnictví bylo zařazeno mezi plánovaná opatření v 
oblasti rozvoje dobrovolnicví v rámci Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030. Dalším neméně 
důležitým bodem zářijového zasedání RVNNO byla problematika veřejných sbírek, se kterou na 
RVNNO vystoupil M. Šedivý a seznámil členy RVNNO o potřebě novely zákona o veřejných sbír-
kách a vzniku pracovní skupiny k veřejným sbírkám při Výboru. Na závěr zasedání se v bodu Růz-
né otevřela rozprava na podnět A. Sedláčka k výsledkům nominace do EHSV a RVNNO přijala 
usnesení, kterým doporučila svému předsedovi, aby přehodnotil nominaci zástupců do EHSV (do 
skupiny III - Různé zájmy, na období 2020 - 2025) dle hlasování členů RVNNO. Další zasedání 
RVNNO je plánováno na přelom ledna a února 2021.         
 
Na závěr A. McGehee informovala o online schůzce s Ministerstvem financí o nastavení pravidel 
spolufinancování EU fondů pro nadcházející období, na které zaznělo, že pravidla by měla zůstat 
téměř beze změny.   
 
Kontrola úkolů z posledního jednání VLF (11. 6. 2020) 
A. McGehee provedla kontrolu úkolů z minulého jednání, které se uskutečnilo 11. června 2020. Na 
tomto jednání byly uloženy dva úkoly, a to: 
 
Úkol 1: Výbor na červnovém jednání odsouhlasil založení pracovní skupiny, která se bude zabývat 
problematikou zákona o veřejných sbírkách a požádal sekretariát RVNNO o zpracování návrhu na 
založení pracovní skupiny a návrh členů, který bude předložen prof. Válkové ke schválení.  
 
Plnění: Pracovní skupina k veřejným sbírkám byla ustanovena, má 18 členů včetně zástupců Mi-
nisterstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva zahraničních věcí, předsedou byl jmenován M. 
Šedivý (AVPO ČR). První jednání je naplánováno na 26. 11. 2020.   
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Úkol 2: Členové Výboru byli vyzváni k připomínkování dokumentu Analýza potřeb šetření dobro-
volnictví.  
 
Plnění: Úkol splněn, materiál byl upraven na základě zaslaných připomínek a předložen členům 
RVNNO na zasedání dne 4. 9. 2020.  

4. Dopady pandemie covid-19 na NNO (průzkum Fóra dárců září 2020) 

K. Šplíchalová informovala, že během září 2020 se realizoval druhý blok šetření Fóra dárců, který 
navázal na šetření z jara 2020 a dotazoval se u oslovených na jejich aktuální situaci. Výsledky 
budou oficiálně zveřejněny v rámci Dárcovského summitu dne 26. 11. 2020, které letos proběhne 
v online podobě. NNO v souvislosti s pandemií poukázaly na zhoršení jak firemního tak individuál-
ního dárcovství. Došlo ke zrušení velkého množství benefičních akcí. Firemní dárci přistoupili ke 
zmrazení rozpočtů nebo realokaci rozpočtů z podpory veřejně prospěšných NNO na aktivity spoje-
né s pomocí v boji proti pandemii. NNO upozornily na problémy spojené s pokrytím provozních 
nákladů v této době. Na jaře se situace kolem pandemie nejevila jako dlouhodobá, ale v druhé 
polovině roku nejistota u NNO zesiluje. Fórum dárců plánuje pravidelný monitoring, zapojení fokus 
skupin a získání hlubšího vhledu.   
 
J. Kamenický doplnil, že u drobných dárců k velkým propadům v podpoře NNO nedochází, ale 
významný propad je zaznamenáván u velkých dárců, kdy někteří z nich řeší existenční problémy.  
 
L. Deverová podpořila opakovaný výzkum vzhledem tomu, že negativní dopad na dárcovství bude 
kritičtější v roce 2021.  
 
M. Šedivý informoval přítomné členy Výboru o návrhu zákona, který je aktuálně v PSP ČR před 3. 
čtením (sněmovní tisk 918/0), a který míří na zvýšení hranice pro snížení daňového zákonu (na 30 
%). Novela, která bude platná dva roky, by mohla motivovat dárce alespoň k udržení dárcovství.   

 
Závěr:  Výbor vzal prezentované informace na vědomí.  

5. Problematika spolků, které nezvolily po uplynutí funkčního období nové statutární 

orgány  

L. Deverová informovala přítomné o podnětu, který na zářijovém zasedání RVNNO vznesl Z. Ertl. 

Ten upozornil na problematiku sportovních spolků, kterým skončilo funkční období statutárních 

orgánů. Vzhledem k tomu, že i aktivní spolky tento problém neevidují, požádal, aby se Výbor začal 

tímto problémem zabývat a upozorňovat na něj. Z. Ertl provedl průzkum u cca 5 tis. spolků a zjistil, 

že u 40 % z nich ve spolkovém rejstříku chybí údaj o novém spolkovém orgánu.  

L. Deverová uvedla, že pokud u spolku nedojde ke zvolení nového statutárního orgánu, tak se stá-

vá spolek neschopný činnosti. Dle většiny stanov právě statutární orgány svolávají členské schůze, 

která ve většině případů volí statutární orgány. Podle Občanského zákoníku (§ 246, odstavec 2) 

neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 

kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. OZ umožňuje ko-

optaci členů, ale v okamžiku, kdy statutární orgán nebyl nějakým dopatřením zvolen (netýká se to 

pouze spolků v oblasti sportu), je možná soudní cesta, kdy soud svým rozhodnutím může doplnit 

členy, a to na dobu, než bude řádným postupem zvolen řádný statutární orgán. Pokud tam není 

žádný člen statutárního orgánu, tak se postupuje cestou opatrovníka, což představuje zdlouhavé 

řešení, o určení opatrovníka rozhodne soud (i bez návrhu, pokud se o tom dozví). Opatrovník po 

svém jmenování přebírá roli statutárního orgánu a většinou svolává členskou schůzi.  

L. Deverová navrhla, že je potřeba zpracovat a šířit informaci mezi spolky, která by je upozornila 

na tuto problematiku obdobně, jak to bylo v případě informace ohledně plnění povinností plynou-

https://www.donorsforum.cz/aktuality/652/darcovsky-summit-vol-2020.html?pg=1
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=918&CT1=0
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cích ze zákona o veřejných rejstřících. Situace se netýká jenom spolků, ale i obecně prospěšných 

organizací a uvedla příklad Krajského soudu z Ústí nad Labem, který kontaktuje v této věci NNO.   

L. Deverová požádala o spolupráci při přípravě informace členy P. Pavloka, A. Mrázka, M. Šedivé-

ho a K. Ronovskou. M. Šedivý podpořil tento návrh a doporučil spolupracovat také se Svazem 

měst a obcí ČR.  

J. Sosna vznesl dotaz, zda se zvažovala možnost svolání zasedání členské schůze k volbě nových 

členů statutárního orgánu z podnětu alespoň 1/3 členů spolku (dle § 248, odstavce 2 podle OZ). 

Jestli by nebylo možné toto ustanovení aplikovat na situaci,  kdy žádný statutární orgán obsazen 

není. Domnívá se, že by měl být preferován způsob, který zaručuje, aby členy povolala samotná 

právnická osoba. Dále upozornil na zákon č. 191/2020 (zákon o některých opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, obě-

ti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řá-

du), respektive ustanovení § 20,  které stanovuje možnost prodloužit  funkční období členů statu-

tárních orgánů do 31. 12. 2020. Vztahuje se to na funkce člena statutárního orgánu, kterému  

funkční období uplynulo po 5. 10. 2020 (po vyhlášení nouzového stavu) a vzhledem ke spuštění 

mimořádných opatření není možné svolávat zasedání orgánů.  

L. Deverová odpověděla, že se počítá s možností svolání schůze na podnět alespoň 1/3 členů, 

kterou zmiňuje i materiál Z. Ertla. Bude to první cesta, i když je využitelná spíš hypoteticky, protože 

v řadě spolků se předpokládá problém se zajištěním 1/3 členů. Nicméně cesta opatrovníka je po-

sledním řešením, bude doporučována přednost řešení ze strany spolku dle OZ.   

P. Pavlok poukázal na vlastní zkušenost z praxe, kdy dochází k volbě nových členů nebo prodlou-

žení funkčního období stávajících členů statutárního orgánu, ale spolkům chybí tento údaj ve spol-

kovém rejstříku. L. Deverová souhlasila, že se jedná o dvě situace – informace pro spolky, kterým 

chybí aktualizace údajů ve spolkovém rejstříku a informace pro spolky, které neprovedly volbu čle-

nů.     

Závěr: Výbor vzal předložené informace na vědomí.  

Úkol: Zpracovat informaci pro NNO o postupech pro řešení situace, kdy nebyl zvolen statu-

tární orgán na další funkční období. Na rozesílce spolupracovat se Svazem měst a obcí ČR. 

6. Příprava Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 

na léta 2021 až 2030 (dále jen „Strategie“) 

P. Raušová informovala přítomné o přípravě navazujícího strategického materiálu vůči NNO na 

období 2021+. Strategie je navržena tak, aby nebyla uzavřený, neměnný celek, navržená opatření 

jsou typová, implementována prostřednictvím tří akčních plánů, které umožňují v rámci systému 

pravidelného monitoringu a vyhodnocování jednotlivých akčních plánů flexibilně reagovat na sou-

časnou situaci a případné výzvy. 

V červnu 2020 byla vyhlášená veřejná výzva pro nestátní neziskové organizace k zaslání podnětů 

k návrhu priorit Strategie.  Z 62 přijatých  bylo 16 návrhů zcela totožných a 11 čistě oborových. 

Získané podněty v podstatě potvrdily dříve identifikovaná témata. 

Dne 2. července 2020 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie, na kterém byl 

členům prezentován návrh strategických oblastí a identifikované výzvy. V průběhu července 2020 

proběhlo setkání tematických pracovních podskupin, které se zaměřily na argumentační rovinu pro 

dané strategické oblasti a návrhy možných opatření.  

V září 2020 proběhlo setkání odborníků se zaměřením na občanskou společnost a organizovanou 

občanskou společnost za účelem vymezení termínů. Nová Strategie bude mimo jiné obsahovat 

definici jak občanské společnosti, tak občanského sektoru, včetně vymezení a vhodného pojmeno-
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vání soukromoprávních osob (NNO, nevládní organizace, organizace občanské společnosti aj.). 

Současně proběhla v září 2020 příprava návrhu logického rámce, který byl členům pracovní skupi-

ny zaslán emailem dne 7. 10. 2020 k připomínkování.  

V říjnu 2020 začala práce na textaci obsahů jednotlivých kapitol Strategie a formou veřejné zakáz-

ky bylo zadáno zpracování studie se zaměřením na zjištění socioekonomického významu nestát-

ních neziskových organizací (NNO) v rámci národního hospodářství ČR a studie na téma partici-

pace a partnerství veřejné správy a neziskového sektoru se zaměřením na ústřední orgány státní 

správy. Dne 23. 10. 2020 proběhlo 2. jednání pracovní skupiny k návrhu logického rámce.  

P. Gombu vznesla dotaz na plánovou oblast C.1. Podpora rozvoje soukromého dárcovství a na 

provázanost této oblasti s výsledky a činností pracovní skupiny pro individuální dárcovství, které se 

sama účastnila, a která nechala zpracovat podrobnou analýzu v oblasti daňových odpočtů. Vý-

sledkem analýzy nebyla neznalost možnosti odpočtu, na kterou poukazuje jedno z plánovaných 

opatření, ale chybějící motivace. 

A. McGehee uvedla, že vzhledem k názorové rozdílnosti v této oblasti mezi RVNNO a Minister-

stvem financí a ve snaze o zachování těchto opatření v rámci Strategie, dojde k zahájení jednání 

na tato témata až po schválení materiálu vládou.  

J. Kamenický se dotázal na další kroky ve zpracování. P. Raušová uvedla, že členům Výboru byl 

zpřístupněn logický rámec, který můžou připomínkovat do týdne. Logický rámec byl rozeslán 

zejména členům Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie. Další jednání této pracovní skupiny se 

koná dne 10. 12. 2020. Ta bude prioritizovat  jednotlivá opatření a projednávat opatření, které roz-

porují resorty.   

Závěr: Výbor vzal předložené informace na vědomí.  

Úkol: Členové Výboru mají možnost zaslat připomínky k logickému rámci do 1. 12. 2020.  

7. Informační blok 

a. Analýza dotací poskytnutých v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči 

NNO pro rok 2019 

A. McGehee poskytla stručnou informaci o stavu přípravy tohoto pilotního materiálu, 

který má nahradit původní materiál „Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů“ 

(1999-2016). Upřesnila, že nový materiál sbírá a analyzuje data za dotační programy 

pouze v rámci Hlavních oblastí. Nejedná se o všechny dotace ze státního rozpočtu. Da-

ta jsou za rok 2019, týká se cca 100 dotačních programů, rozsah 80 str. Je určen vládě 

pro informaci.  

b. Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO na rok 

2021  

A. McGehee informovala o vyhlášení výzvy 3. 8. 2020, rozšíření okruhu možných aktivit 

(nově osvětové aktivity), semináři pro žadatele konaném 28. 8. 2020. Do termínu uzá-

věrky (20. 9. 2020) obdrženy 4 žádosti, září/říjen formální kontrola, 5. 11. 2020 zasedla 

komise. Rok 2021 je posledním na podporu kapacit střešních organizací NNO, zamě-

ření vycházelo ze stávající Státní politiky vůči NNO na léta 2015–2020. Věcné zaměře-

ní programu pro 2022 bude vycházet z nového strategického materiálu.  
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8. Různé  

 Problematika dobrovolnictví v době pandemie 

O. Haičman (Diecézní charita Brno) informoval o zaslání podnětu na ministra vnitra J. 

Hamáčka, který se týkal využitelnosti akreditovaných dobrovolníků na odbornou činnost.  

Ministerstvo vnitra svolalo jednání za účasti zástupců resortů, institucí a NNO, na kterém se 

mimo jiné projednala možnost vykonávat odbornou činnost ze strany dobrovolníků. Minis-

terstvo vnitra informovalo, že je možné vykonávat odbornou činnost dobrovolníky 

v sociálních službách mimo zákon o dobrovolnické službě, na základě občanského zákoní-

ku. Podle zákona o soc. službách se činnost dobrovolníků v sociálních službách řídí záko-

nem o dobrovolnické službě, tj. v akreditovaném režimu, ten nedovoluje odbornou činnost. 

Další problém je, že pracovníci nemůžou působit jako dobrovolníci v organizacích, se kte-

rými mají uzavřenou pracovní smlouvu. Součástí podnětu byla i potřeba vymezení pojmů 

v oblasti dobrovolnictví, aby se nezaměňovalo dobrovolnictví s placenou formou výpomoci. 

Dále je potřeba morálně ocenit dobrovolníky. Z jednání budou zpracovány závěry, které 

budou k dispozici účastníkům jednání začátkem prosince 2020 a budou postoupeny 

Ústřednímu krizovému štábu.    

J. Kamenický se dotázal na problém ve využívání dobrovolníků pro vlastní organizaci. O. 

Haičman upřesnil, že je to výklad Ministerstva vnitra, který podpořil i Státní úřad inspekce 

práce a má bránit zneužívání dobrovolnické činnosti ze strany zaměstnavatele 

k neplaceným přesčasům.  

O. Haičman navrhoval přijetí mimořádného opatření pro řešení situace. M. Šedivý podpořil 

tento návrh a potřebu přijmout konkrétní řešení. A. McGehee uvedla, že je potřeba předložit 

ze strany NNO konkrétní návrh (financování, rozšíření akreditace, aj.), který by se postoupil 

zmocněnkyni. O. Haičman reagoval, že v návaznosti na vydání závěrů MV navrhnou další 

kroky. J. Kamenický nabídl O. Haičmanovi v případě potřeby právní pomoc.  

 
Závěr: Výbor vzal prezentovanou informaci na vědomí.  

 

 Lex covid justice 2 

L. Deverová informovala přítomné, že 13. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 460/2020 Sb., 

označovaný jako „lex COVID justice 2“. Je novelou zákona č. 191/2020. Novela prodloužila 

většinu opatření, ale opatření ve vztahu k právnickým osobám (§18-20) prodloužena neby-

la, jejich platnost končí k 31. 12. 2020. V praxi to znamená, že například spolky, které si ve 

svých zakladatelských dokumentech (stanovách) neuvedly možnost jednání per rollam a 

využití technických prostředků, tak od 1. 1. 2021 je nebudou mít možnost využívat, stejně 

tak nebude automatická možnost prodloužení funkčního období.   

 Povinnost datových schránek  

L. Deverová uvedla, že členové Výboru byli osloveni s žádostí o připomínkování vládního 

návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci, sněmovní tisk 756, kterým se zavádí povinné zřizování datových 

schránek pro všechny právnické osoby. Řada členů Výboru toto připomínkovala a odmítla 

zavádění datových schránek v případě spolků, které účtují v soustavě jednoduchého účet-

nictví a nečerpají veřejné prostředky. A. McGehee uvedla, že stanovisko k tomuto vládnímu 

návrhu bylo zpracováno na žádost Ministerstva vnitra. Výsledky projednávaní návrhu  zá-

https://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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kona na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (dne 10. listopadu 2020) zatím nej-

sou známy.       

J. Kamenický nevítá plošnou povinnost pro všechny včetně malých spolků, ale vznesl dotaz 

na hlavní důvod pro odmítnutí, který se uvedl ve stanovisku. A. McGehee uvedla, že nevidí 

potřebu povinného zřizovaní datových schránek v případě malých místních spolků, které 

nedisponují dostatečným zázemím pro tento typ komunikace, nečerpají veřejné prostředky, 

nekomunikuji s veřejnými úřady. K. Ronovská souhlasí s odmítnutím plošné zákonné po-

vinnosti, ale doporučuje komunikovat výhody tohoto způsobu komunikace i s ohledem na 

elektronizaci státní správy.   

 Novela AML zákona  

L. Deverová stručně informovala, že podle zákona č. 368/2016 vzniká všem právnickým 

osobách, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku (všechny NNO) povinnost do 1. 1. 

2021 zapsat do evidence skutečných majitelů své skutečné majitele. Dále informovala, že 

v PSP ČR je projednávaná novela zákona o AML a samostatný zákon o evidenci skuteč-

ných majitelů (sněmovní tisk 886/0). Zásadní změna, která se týká zápisu do evidence sku-

tečných majitelů, je že podle navrhovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, skuteč-

ného majitele nebudou muset uvádět církve, evidované právnické osoby, honební spole-

čenstva, OPS, ústavy, SVJ a organizace zřizované státem. Pokud jde o zápisy u ostatních 

NNO, tak zákon o evidenci navrhuje a upravuje automatický průpis údajů z veřejných rej-

stříků – u nadací a NF se bude uvádět zakladatel a členové správní/dozorčí rady nebo revi-

zor, u ústavů zakladatel, ředitel, případně členové správní rady, u spolků/OPS každý člen 

statutárního orgánu. K tomu průpisu by mělo docházet automaticky.   

J. Sosna uvedl, že nesplnění zákonné povinnosti (uvedení skutečného majitele) není posti-

hovanou žádnou přímou sankcí.  

K. Ronovská doplnila, že po nastudování zákona o evidenci skutečných majitelů a dopro-

vodného zákona může prohlásit, že tato právní úprava mění problematiku evidence pod-

statným způsobem, i když to nemá až tak významný dopad na NNO. Dále upozornila na 

možný problém s vymezením skutečného majitele, kdy podle § 2 je za skutečného majitele 

považována také osoba s koncovým vlivem. Má obavu, aby nezačalo se zapisováním jed-

notlivých beneficientů, protože materiální předpoklady osoby s koncovým vlivem by se tam 

teoreticky měli uvést. Dále doplnila, že díky propisování údajů z veřejných rejstříků dochází 

ke zjednodušení, ale postrádá se vypovídající hodnota. Právní úprava radikálně mění vy-

mezení skutečného majitele a přináší sankce.  

L. Deverová ještě doplnila, že s ohledem na čas navrhuje pokračovat v této diskusi na dal-

ším jednání Výboru.   

    

Další schůze Výboru je plánována na přelom ledna/února 2021. L. Deverová poděkovala všem 

za účast a jednání Výboru ukončila. 

 

 

 

        JUDr. L. Deverová, v. r. 
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování  

        Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=886&CT1=0

