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

dne 27. ledna 2022 

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 online formou. 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu  

2. Informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a kon-

trola úkolů z posledního jednání výboru (6. září 2021)  

3. Prioritní agenda sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro rok 

2022  

4. Návrh na ustanovení Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně pro-

spěšných služeb a činností ze státního rozpočtu při Radě vlády pro nestátní neziskové 

organizace 

5. Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii  

6. Prezentace činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám  

7. Informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech  

8. Různé 

Průběh jednání 

Ad 1) Zahájení a schválení programu  

Jednání Výboru zahájila předsedkyně Výboru L. Deverová, která přivítala přítomné členy, včetně 
hosta  Mgr. Silvie Pýchovou, předsedkyni Výboru pro Evropskou unii při Radě vlády pro nestátní 
neziskové organizace. Program jednání byl jednomyslně schválen. L. Deverová ještě doplnila, že k 
online jednání je připojeno 13 členů z 22 a Výbor je usnášeníschopný.    

Ad 2) Informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Rada) a 

kontrola úkolů z posledního jednání výboru (6. září 2021) 

Kontrolu úkolů z minulého jednání provedla A. McGehee. Z minulého jednání Výboru vyplynuly pro 
sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „sekretariát Rady“) dva níže uve-
dené úkoly:  

Úkol 1: Sekretariát Rady předá Ministerstvu spravedlnosti příklady z praxe včetně technických pro-
blémů, které se týkají aplikace zákona o evidenci skutečných majitelů.  
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Plnění: Úkol byl splněn. Sekretariát Rady zaslal dne 4. října 2021 dva příklady praxe na Ministerstvo 
spravedlnosti. Dále informovala o souvisejícím podnětu České unie sportu, který upozorňuje na ad-
ministrativní problém v zajištění úplných výpisů z evidence skutečných majitelů zejména v případě 
spolků, které nedisponují datovými schránkami. 

Novela rozpočtových pravidel s účinností od 1. června 2021 přinesla změnu pro žádosti o dotace ze 
státního rozpočtu (a také územních rozpočtů). Dle novelizovaných rozpočtových pravidel žádosti o 
dotace musí nově obsahovat úplný výpis z evidence skutečných majitelů.  

Dle vyjádření Ministerstva spravedlnosti poskytovatelé dotací ze zákona vyžadují úplný výpis, byť 
v případě spolků zpravidla neobsahuje žádné podstatné údaje navíc oproti tzn. částečnému výpisu, 
který je veřejně dostupný. Získání úplného výpisu ze strany spolku, který nemá datovou schránku,  
není  okamžitou  záležitostí, protože je třeba součinnost soudu. 

Sekretariát Rady oslovil Ministerstvo financí s žádostí o vydání doporučení pro poskytovatele dotací 
ze státního rozpočtu a územních rozpočtů, které by přihlédlo k situaci spolků a umožnilo předkládání 
částečného výpisu z evidence skutečných majitelů. 

Dne 23. prosince 2021 Ministerstvo financí zveřejnilo ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů 
stanovisko k ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že je-li 
žadatelem o dotaci spolek, lze úplný výpis nahradit výpisem částečným, který obsahuje stejné údaje 
jako výpis úplný. Dne 24. ledna 2021 na základě častých dotazů Ministerstvo financí rozšířilo mož-
nost předkládat částečný výpis u všech žadatelů o dotaci z územních rozpočtů s právní formou na-
dace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických 
osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby.    

Úkol 2: Sekretariát Rady osloví Výbor s žádostí o konkretizaci témat pracovní skupiny pro soukromé 
dárcovství a návrhy vhodných členů pracovní skupiny. Dále osloví J. Gregora, ředitele Koalice pro 
snadné dárcovství, ve věci doporučení osob na členy pracovní skupiny. 

Plnění: Úkol byl částečně splněn. Na zářijovém jednání Výbor doporučil ustanovení společné pra-
covní skupiny pro oblast soukromého dárcovství, která by se scházela v různém složení dle témat. 
Sekretariát Rady se ještě v září 2021 sešel s J. Gregorem ohledně vhodných expertů do pracovní 
skupiny. S ohledem na předchozí fungování pracovních skupin a omezené možnosti vhodných ex-
pertů se sekretariát Rady přiklonil k uspořádání expertního panelu na téma soukromého dárcovství, 
jehož cílem by bylo identifikovat aktuální překážky, výzvy a potřeby v této oblasti. Výsledky panelu 
budou prezentovány Výboru, který rozhodne o jejich případném rozpracování do podoby opatření.   

Diskuze: 

A. Sedláček poděkoval sekretariátu Rady za iniciativu, která vedla k uznání částečného výpisu, a 
upozornil, že se s touto problematikou setkává u velkého množství pobočných spolků v oblasti dětí 
a mládeže, které nemají zřízené datové schránky a musely by kvůli úplným výpisům k soudu.  Na-
vrhl, aby Výbor přijal konkrétní usnesení, jež cílí na zefektivnění státní správy a samosprávy. Nezi-
skový sektor byl nucen novelou občanského zákoníku zpřístupnit o svém fungování spoustu údajů 
do veřejného rejstříku, tyto údaje jsou překlápěny do evidence skutečných majitelů, je tedy důležité, 
aby veřejný sektor s těmi údaji pracoval a nezakládal nové povinnosti. Navrhl, že v případě žádají-
cích organizací, u kterých došlo k automatickému průpisu, by nevznikla potřeba předkládat výpis.    

L. Deverová podpořila návrh přijetí usnesení a uvedla, že v rámci digitalizace veřejné správy by 
veřejná správa měla být schopna čerpat údaje z evidence skutečných majitelů jakožto jednoho z in-
formačních systémů veřejné správy. L. Deverová zacitovala ze stanoviska Ministerstva financí, že 
pokud má poskytovatel dotace zřízen dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, může si 
úplný výpis žadatele v souladu s paragrafem 6 správního řádu opatřit sám.  

K. Ronovská dodala, že zákon o evidenci skutečných majitelů bude procházet další změnou a že je 
poměrně velký tlak ze strany celé řady evropských advokačních organizací, aby veřejně prospěšné 
nadace měly odlišný režim. Primárním účelem evidence skutečných majitelů je snaha o ochranu 
finančního systému a zabránění praní špinavých peněz, a neměl by sloužit k nějaké eliminaci žada-
telů o dotace. 

M. Šedivý navrhl motivovat organizace k zřizování datových schránek, a to zejména u organizací, 
které čerpají prostředky z veřejných rozpočtů. 
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A. McGehee na konec diskuse vznesla návrh, že sekretariát Rady připraví text usnesení a požádá 
Výbor o hlasování per rollam.  

Informace o práci sekretariátu Rady 

A. McGehee informovala přítomné o zřízení samostatného Oddělení sekretariátu Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace k 1. lednu 2022. Dodala, že tímto dochází k určitému zrovnoprávnění 
a posílení agendy NNO na úřadu. K personálním záležitostem ještě uvedla, že Petru Raušovou, 
která opustila sekretariát Rady v polovině září 2021, nahradila Anna Šillerová.  

Dále informovala Výbor, že v první polovině září 2021 byly na všechny resorty odeslány dopisy s in-
formací o vládou schválené Strategii spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030. Přílo-
hou dopisu byl Akční plán 2021-2024 a implementační osnova se seznamem opatření, která se 
daného resortu týkají. Resorty byly požádány o zaslání informace k plnění opatření za rok 2021 
do 1. února 2022. Podklad bude sloužit pro zpracování monitorovací zprávy. V této souvislosti se 
plánuje přejmenování a rozšíření působnosti Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním 
neziskovým organizacím na léta 2021–2030. Nově by se jmenovala Pracovní skupina pro monitoro-
vání naplňování Strategie spolupráce veřejné správy s NNO 2021–2030.  

Jednou z významných aktivit sekretariátu Rady bylo zpracování Souhrnné informace o poskytnutých 
dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organi-
zacím pro rok 2020. Materiál bude předložen vládě pro informaci po jmenování nového zmocněnce.   

A. McGehee ještě dodala, že v souladu s principy participace se v mezidobí vyhlásily 3 otevřené 
výzvy, a to výzva k nominaci nových členů zastupujících neziskový sektor do Výboru pro EU, výzva 
k nominaci nových členů a jejich náhradníků z řad NNO do platforem Operačního programu Jan 
Amos Komenský a výzva k nominaci nových členů do Rady zastupujících neziskový sektor.   

Dále v závěru roku 2021 sekretariát Rady započal ve spolupráci s odborníky z Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních studií Masarykova univerzity přípravu dotazníkového 
šetření.  Dotazníkové šetření pro státní správu a zastřešující subjekty se soustředí na tzv. partner-
skou spolupráci, která se týká jednorázové nebo dlouhodobé spolupráce na přípravě nebo změně 
klíčových dokumentů a veřejných politik (návrhy zákonů, analýzy, strategie, metodiky atd.) a fungo-
vání stálých poradních a pracovních orgánů vašeho resortu. Data budou sloužit ke zpracování  ana-
lýzy spolupráce státní správy se zastřešujícími subjekty.  

 

Ad 3) Prioritní agenda sekretariátu Rady pro rok 2022 

A. McGehee představila Výboru plánovanou realizaci u jednotlivých opatření, která plynou z Akčního 
plánu na léta 2021–2024 a na které se plánuje sekretariát Rady letos zaměřit.  

V oblasti zlepšení společenského klimatu pro činnost NNO sekretariát Rady plánuje uspořádat dvě 
osvětové akce. V první polovině roku na téma historie a role spolků v ČR, pravděpodobně formou 
fotografické výstavy, a v druhé polovině roku konferenci o participativní roli občanské společnosti. 
Zájmem je uspořádat konferenci v době českého předsednictví v Radě EU.    

V oblasti podpora efektivního partnerství a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru bude 
Radě předložena ke schválení finální verze metodiky participace, která se připravovala v loňském 
roce. Pilotní testování metodiky proběhne na vybraných resortech od března do října 2022. Dále na 
přelomu února a března 2022 plánuje sekretariát Rady spustit dotazníkové šetření s cílem analyzo-
vat stávající spolupráci státní správy a NNO. Data ze šetření budou sloužit k vypracování analýzy a 
představovat základ k zahájení systematické komunikace se zastřešujícími NNO. První setkání 
střech a sítí NNO se plánuje na červen 2022. S cílem zrevidovat definici oborové a mezioborové 
střešní organizace a sítě NNO, jenž představuje další opatření v této oblasti, sekretariát Rady plá-
nuje svolat expertní kulatý stůl na květen 2022. 

V oblasti zajištění a udržení vhodných podmínek pro existenci a činnost NNO, v rámci plnění dvou 
opatření na podporu rozvoje soukromého dárcovství, sekretariát Rady plánuje v květnu 2022 uspo-
řádat expertní panel s cílem diskutovat  o současných výzvách, trendech, překážkách a možnostech 
státní podpory. Další aktivitou v této oblasti bude předložení doporučení k novele stávajícího zákona 
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o veřejných sbírkách Radě, který zpracuje Pracovní skupina k veřejným sbírkám. V případě reali-
zace opatření cílící na podporu rozvoje dobrovolnictví se na září 2022 plánuje svolat expertní sku-
pina s cílem finalizovat otázky pro šetření dobrovolnické činnosti v ČR, které se předloží v prosinci 
2022 ČSÚ. V rámci opatření zaměřených na zefektivnění systému financování NNO z veřejných 
rozpočtů se připravuje realizace jednoho opatření, a to zřízení expertní skupiny, která by vyhodnotila 
možnosti případné systémové změny financování. A. McGehee dodala, že ustanovení expertní sku-
piny je obsahem samostatného bodu dnešního jednání Výboru. 

Na závěr prezentace A. McGehee ještě uvedla, že v rámci přípravy materiálu Hlavní oblasti státní 
dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 se uspořádá po-
rada resortů, jež bude mimo jiné sloužit k zjištění, jak resorty přistupují v otázce uznatelnosti nákladů 
na propagaci přínosu a dopadu projektů, dále nákladů na úhradu členských příspěvků placených ze 
strany příjemcům střešním organizacím a sítím NNO a také spolufinancování projektů formou dob-
rovolnické činnosti.  

Ad 4) Návrh na ustanovení Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně pro-
spěšných služeb a činností ze státního rozpočtu při Radě vlády pro nestátní neziskové orga-
nizace 

A. McGehee představila návrh na vytvoření nové expertní skupiny k systémové změně financování 
veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu. Expertní skupina se plánuje jako pra-
covní orgán Rady dočasného charakteru  pro problematiku financování veřejně prospěšných služeb 
a činností, jež jsou zákonem regulovanou veřejnou službou. Jednalo by se o financování těch oblastí 
(např. sociální služby, kultura, zdravotní prevence, humanitární pomoc a další), na jejichž poskyto-
vání má stát zájem a které vyžadují značnou míru stability a finanční jistoty po delší období. Potřeba 
ustanovení vychází z nevyhovující zavedené dlouholeté praxe, kdy se dotace ze státního rozpočtu 
poskytují na pouhý jeden rozpočtový rok a v témže roce, ve kterém mají být použity. Roční dotační 
cyklus představuje neúměrnou administrativní zátěž jak na straně příjemce, tak i poskytovatele 

Úkolem expertní skupiny bude vyhodnotit současný systém financování veřejně prospěšných slu-
žeb a činností a iniciovat systémovou změnu financování, jež povede k zefektivnění a zjednodu-
šení financování veřejně prospěšných služeb a činností poskytovaných NNO. Výsledkem činnosti 
Expertní skupiny bude analýza možností systémové změny financování veřejně prospěšných slu-
žeb a činností.   

A. McGehee ještě doplnila, že skupina bude tvořena jak ze zástupců dotujících resortů a Národní 
sportovní agentury, aktuálně se ověřuje zájem ve státní správě, tak ze zástupců NNO z řad příjemců 
dotací, kteří jsou vybráni s ohledem na cíle a působnost expertní skupiny. Zástupci NNO budou 
vybrání na základě přímého oslovení a doporučení resortů.  

Na závěr představení návrhu A. McGehee vznesla dotaz, zda Výbor doporučuje ustanovit skupinu 
oficiálně, nebo se přiklání k variantě neformálního fungování této skupiny. 

Diskuze: 

J. Kamenický podpořil oficiální založení skupiny. Domnívá se, že ministerstva k tomu budou přistu-
povat  zodpovědněji.      

M. Šedivý uvedl, že zřízení expertní skupiny považuje za velmi smysluplné a dodal, že jednou z pri-
orit AVPO ČR pro letošní a příští rok je změna financování v oblasti sociálních služeb a interně se 
zamýšlejí nad řešeními.  

A. Shejbal souhlasil s názorem J. Kamenického a podpořil oficiální ustanovení expertní skupiny. 
Dodal, že si nemyslí, že se podaří přesvědčit Ministerstvo financí, aby ze střednědobého nezávaz-
ného výhledu udělalo závazný dokument nebo se zavázalo poskytnout prostředky alespoň na tři 
roky. Ustanovení expertní skupiny považuje za přínosné zejména, pokud se budou moci prezentovat 
výstupy například ministru práce a sociálních věcí, které projevilo o přenastavení financování soci-
álních služeb zájem, do budoucna se plánuje novela zákona o sociálních službách.  
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Závěr:     

Usnesení - Výbor pro legislativu a financování schvaluje zřízení Expertní skupiny k systé-

mové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu při 

Radě vlády pro nestátní neziskové organizace  

PRO 14 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.  

Ad 5) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii  

S. Pýchová poděkovala jménem Výboru pro Evropskou Unii (VEU) za možnost spolupráce a infor-

movala, že na prvního místopředsedu VEU za neziskový sektor byl nominován Pavel Trantina. Do-

plnila, že druhý místopředseda VEU za státní správu doposud nebyl zvolen. Po delším období ne-

aktivity byla činnost VEU obnovena a to s novým složením, které vzešlo z veřejné výzvy. VEU má 

aktuálně 20 členů včetně 13 zástupců občanského sektoru. S. Pýchová dodala, že na prvním jednání 

nově obsazeného VEU dne 18. ledna 2022 se přítomní shodli na rozšíření členství o  zástupce 

Zastoupení Evropské komise v ČR a pořádání pravidelných jednání každý měsíc.  

Dále představila hlavní priority VEU. První prioritou je zastoupení nestátních neziskových organizací 

v orgánech operačních programů, jejichž platformy jsou v současnosti obsazovány na nové období 

(OP JAK, IROP atd.), v rámci níž je plánováno na následujícím zasedání 22. února 2022 obecně 

projednat téma proporcionality zastoupení nestátních neziskových organizací v orgánech operač-

ních programů. Druhou prioritou VEU je české předsednictví v Radě EU. V této souvislosti byl zaslán 

dopis ministrovi pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláši Bekovi, Ph.D., ve věci zapojení zá-

stupců neziskového sektoru do příprav a realizace předsednictví, využití příležitostí plynoucích ze 

zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru a implementace závěrů z Konference o 

budoucnosti Evropy. Na závěr ještě zmínila problematiku přesahující působnost obou výborů, jíž je 

usnesení VEU týkající se uznatelnosti DPH v rámci projektů financovaných z Národního plánu ob-

novy. 

Závěr:  Výbor vzal prezentované informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii na vědomí.  

 

Ad 6) Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám  

M. Šedivý informoval Výbor, že na posledním jednání pracovní skupiny dne 17. ledna 2022 proběhla 

závěrečná diskuse ohledně definice veřejné sbírky, jejímž výsledkem je úmysl zúžit zákon o veřej-

ných sbírkách na sběr peněžních prostředků v hotovosti od neidentifikovatelných dárců. V tomto 

případě by veřejná sbírka musela být zřízena vždy. Při aplikaci jiných – bezhotovostních – metod 

(např. formou platby na bankovní účet) by veřejná sbírka zřízena být mohla, avšak nemusela. Ozná-

mil, že po zpracování bude návrh doporučení pro Ministerstvo vnitra zaslán Výboru, jenž se k němu 

bude moct vyjádřit prostřednictvím hlasování per rollam. Ministerstvu vnitra budou pak doporučení 

zaslána na základě usnesení Rady, popř. Výboru, aby měli podklady k dispozici co nejdříve. 

 

J. Kamenický vyjádřil obavu ze strany dárců na tyto změny a z potenciálního snížení jejich důvěry 

ve sbírky. M. Nebuželská zmínila, že neregistrované sbírky s transparentními účty jsou často veřej-

ností vnímány jako větší záruka než samotná registrace a že na základě této zkušenosti z praxe se 

neobává negativní reakce na změnu zákona. M. Šedivý zdůraznil, že možnost registrace bude sa-

mozřejmě ponechána i v případě sbírek aplikujících bezhotovostní metody, pokud se budou chtít 

tímto způsobem zaštítit. O. Haičman se vyjádřil pro podporu změny zákonu, který dle jeho názoru 

v současném znění poškozuje poctivé pořadatele veřejných sbírek. 
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M. Šedivý na závěr vyzval přítomné, aby po obdržení návrhu zaslali zásadní připomínky, nikoli ko-

mentáře, a to z časových důvodů. 

 

K. Ronovská vznesla dotaz, zda je známo jméno osoby, která bude na Ministerstvu vnitra návrhy 

projednávat, a kdy k tomu dojde. M. Šedivý odpověděl, že na Ministerstvu vnitra funguje pracovní 

skupina vedená ředitelem odboru P. Voříškem, jejímiž členy jsou i dva zástupci pracovní skupiny při 

Výboru, M. Nebuželská a J. Gregor, účastní se jí i J. Kamenický. 

Závěr:  Výbor vzal prezentované informace na vědomí.  

 

Ad 7) Informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech 

A. Sedláček  informoval přítomné o lednovém jednání pracovní skupiny, které pravděpodobně před-
stavuje poslední jednání. Dále uvedl, že dne 10. ledna 2022 sekretariát Rady zahájil veřejnou kon-
zultaci k metodice s termínem do 31. ledna 2022 a vyzval členy Výboru, aby využili této příležitosti. 
Cílem konzultace je získat k návrhu Metodiky zpětnou vazbu od odborné i širší veřejnosti, aby bylo 
možné text doplnit či upravit. Doplnil, že zatím tato možnost není moc využívána. 

V další fázi, tj. po vypořádání připomínek a předložení metodiky Radě ke schválení, je v plánu pilotní 
ověření na několika resortech. O pilotování dobrovolně projevili zájem 3 resorty. A. Sedláček by 
uvítal vyšší počet, a to zejména u resortů, které přichází do styku s NNO. Do testování by se měl 
zapojit externí metodik, který bude spolupracovat na dohodu a bude poskytovat podporu resortům, 
shromažďovat a vyhodnocovat získané zkušenosti z této fáze. 

Metodika vznikala participativně, zástupci neziskového sektoru a státní správy měli několik příleži-
tostí k vyjádření se. Spolupředseda F. Kučera z Ministerstva spravedlnosti a H. Fungačová ze se-
kretariátu Rady vynaložili velké úsilí k rozesílání metodiky a vypořádání připomínek. A. Sedláček se 
domnívá, že by nemělo dojít již k žádným zásadním změnám v obsahu.   

Závěr:  Výbor vzal prezentované informace na vědomí.  

 

Ad 8) Různé  

Možnosti financování pobočných spolků z dotace přidělené hlavnímu spolku  

Na základě doporučení Výboru, který se na svém zářijovém jednání věnoval problematice financo-

vání pobočných spolků prostřednictvím hlavního spolku a rozhodl se tomuto tématu věnovat po jme-

nování nové vlády,  A. McGehee informovala Výbor o aktuálním dění v této oblasti. Na podnět MŠMT 

se sekretariát Rady rozhodl svolat meziresortní jednání s cílem prodiskutovat financování poboč-

ných spolků a hledat společné řešení. Na jednání by sekretariát Rady rád přizval také experty na 

financování ze státního rozpočtu a se znalostí rozpočtových pravidel. 

J. Kamenický doporučil propojit toto jednání s činností plánované expertní skupiny k systémové 

změně financování. Dále dodal, že tato problematika se vztahuje také na financování partnerských 

projektů, ke které se některé odbory a resorty staví odmítavě.       

K. Ronovská podotkla, že je to komplexní otázka, která se musí řešit v kontextu celého způsobu 

financování z veřejných rozpočtů. Je potřeba si uvědomit, že pobočný spolky jsou s hlavními  spolky 

různě provázány, tj. mají k nim různě blízko anebo různě daleko.  Můžou se chovat jako dvě samo-

statné na sobě skoro nezávislé právnické osoby anebo naopak, mají k sobě velmi blízko, organizační 

jednotka, která je totálně spjata s hlavním spolkem, a tam je samozřejmě úplně jiný režim. 
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A. Sedláček reagoval na diskusi kolem propojenosti hlavního spolku s pobočnými. Domnívá se, že 

vztah těchto subjektů není pro poskytování dotace důležitý. V předchozích letech hlavní polek do-

stával dotace i na pobočné spolky, pokud se jednalo o jednotný účel a rozsah plánovaných služeb 

byl popsán v žádosti o poskytnutí dotace.  Dodal, že rozdíl mezi partnerskou spolupráci a vztahu 

hlavního spolku s pobočnými je ten, že hlavní spolek dopředu nezná přesný výčet pobočných spolků, 

nezná přesnou míru jejich zapojení, ale zná počet nabízených služeb, jež bez zapojení pobočných 

spolků není schopen zajistit. V této struktuře vystupuje hlavní spolek pouze jako organizační sko-

řápka. Doporučil na jednání k vypracování výkladového stanoviska přizvat právníky soukromého 

práva, kteří se podíleli na novele občanského zákoníku, jako například prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše.    

J. Schejbal doporučil k jednání přizvat JUDr. Karla Zusku z advokátní kanceláře Holec, Zuska & 

Partneři, expertem na problematiku veřejné podpory a financování sociálních služeb, s nímž MPSV 

spolupracovalo na dokumentech jako je pověření k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu.  

 

 

Další schůze Výboru je plánována na přelomu března/dubna 2022. 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 
 


