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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. Kontrola úkolů z posledního jednání VLF (15. 1. 2020)
K. Najmanová provedla kontrolu úkolů z minulého jednání, které se uskutečnilo 15. ledna 2020.
Na tomto jednání byly uloženy dva úkoly, a to:
- Úkol: Sekretariát RVNNO rozešle otázky poskytnuté MF členům Výboru a účastníkům semináře (červen 2019). Doporučuje se členům Výboru, kteří se podrobně neorientují v účetní problematice, aby předali otázky účetním svých organizací.
Tento úkol byl splněn 20. ledna 2020, kdy sekretariát RVNNO rozeslal členům Výboru otázky
poskytnuté MF. Termín pro zaslání odpovědí Ministerstvu financí byl stanoven na 7. února
2020.
- Úkol: Členům Výboru bude v týdnu od 20. ledna 2020 zaslána emailem výzva k návrhu členů
pracovní skupiny pro tvorbu strategie, účastníků expertního panelu či dalších doprovodných akcí spojených s tvorbou strategie.
Tento úkol byl rovněž splněn – sekretariát RVNNO rozeslal výzvu členům Výboru. Více informací v bodu 6 tohoto jednání.
3. Dopady nemoci COVID-19 na činnost NNO
- Aktivity sekretariátu RVNNO
A. McGehee seznámila Výbor s aktivitami Sekretariátu RVNNO v době trvání nouzového stavu
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, tedy od března do května 2020. Sekretariát RVNNO po vyhlášení nouzového stavu oslovil NNO s žádostí o informace o dopadu přijatých vládních
opatření na jejich činnost. V druhé polovině března 2020 připravili zmocněnkyně vlády pro lidská
práva H. Válková a místopředseda RVNNO A. Mrázek dopisy na Ministerstvo průmyslu a obchodu
(Program COVID-2) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (Program Antivirus) s dotazem, zda se
NNO mohou podílet na čerpání prostředků z obou programů státní pomoci. Oba resorty sdělily, že
se NNO mohou zapojit do daných programů.
Sekretariát RVNNO dále na základě podnětů NNO připravil souhrnný návrh opatření, jehož obsahem byly možnosti řešení situace v sektoru NNO. H. Válková vystoupila 7. dubna 2020
v Poslanecké sněmovně ČR s projevem, ve kterém poděkovala NNO a vyzdvihla jejich činnost
v době COVID-19.
Následně sekretariát RVNNO zjišťoval u resortů, které poskytují dotace NNO, jaká plánuji přijmout pravidla pro projekty podpořené v letošním roce. Sekretariát RVNNO byl ze strany resortů
informován, že je zájem postupovat vstřícně vůči příjemcům (náklady, harmonogram, snížení spolufinancování apod.)
J. Kamenický uvedl, že doporučení pro projekty financované z ESI fondů jsou optimistická.
Související marně vynaložené výdaje mají být uznávány. Dotace mají být restrukturalizovány či
prodlužovány, tak aby byly účtovatelné.
M. Šedivý uvedl, že AVPO ČR zaslalo H. Válkové návrh zákona o daních z příjmů, který by na
dva roky posunul hranici výše maximálního odpočtu hodnoty daru ze základu daně v situaci, kdy
právnické nebo fyzické osoby poskytují dar NNO, a to ve zdaňovacím období počínajícím v roce
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2020. Na dva roky by se hranice posunula na 50 %. Mimo komunikace s H. Válkovou byl tento
návrh komunikován i jinými kanály. Prostřednictvím poslance J. Bauera (ODS) z Výboru pro sociální politiku byl návrh předložen na konci května 2020 ve formě pozměňovacího návrhu na jednání
PSP ČR, avšak nebyl přijat o 11 hlasů.
Poslanec J. Bauer (ODS) tento návrh podá znovu ve formě novely. Výše odpočtu bude stanovena na 30 %. Podpora H. Válkové by v tomto ohledu byla velmi žádoucí, jelikož se jedná o podporu veřejně prospěšných organizací a jejich služeb. Návrh by měl být zařazen na program příštího jednání PSP ČR. M. Šedivý požádal přítomné členy Výboru, pokud mají kontakty na poslance,
kteří by návrh podpořili, bylo by vhodné je oslovit a požádat je o podporu.
Závěr: Výbor doporučuje zmocněnkyni vlády pro lidská práva H. Válkové, aby podpořila
návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který by na dva roky posunul hranici výše minimálního odpočtu hodnoty daru ze základu daně PO nebo FO na 30 %.
 Hlasování: jednomyslně přijato

- Prezentace průzkumu a výsledků mapování dopadu krize na NNO (host B. Hořavová,
Nadace OSF)
B. Hořavová prezentovala výsledky dotazníkového průzkumu Nadace OSF, který se týkal dopadů pandemie COVID-19 na NNO. Prezentace tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Nadace OSF zvažuje opakování průzkumu na podzim 2020.
M. Šedivý informoval, že v rámci Značky spolehlivosti (projekt AVPO ČR) disponují daty
v mezinárodním srovnání, které dokumentují i časový vývoj krize. Firmy zvažují přesun prostředků
z darování NNO na podporu výzkumu vakcíny proti COVID-19.
K. Šplíchalová informovala, že v rámci Fóra dárců byl uskutečněn průzkum mezi členy - disponují daty od 150 organizací. Čerpání z Programů COVID a Antivirus bylo ze strany NNO minimální.
Obecně se prostředky od dárců snižují. Některé firemní nadace vypisují grantová řízení, ale spíše
se jedná o změnu stávajících výzev, než tvorbu nových. Nedochází k navýšení prostředků. Očekává se propouštění pracovníků (1-5 na organizaci) na konci roku 2020. Firemní podpora bude klesat.
J. Gregor informoval, že vývoj bude zřejmě obdobný jako v případě minulé krize. Firmy řeší
velké finanční problémy. Velcí dárci podobně jako firmy budou svou podporu snižovat. Individuální
darování v průběhu března a dubna 2020 stoupalo.
Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí.
- Osvětová akce (putovní fotografická výstava)
P. Raušová seznámila přítomné členy Výboru s plánem osvětových akcí Sekretariátu RVNNO na druhou polovinu roku 2020.
Sekretariát RVNNO vyhlásil výzvu na zasílání fotografií, které zachycují pomoc NNO v boji proti COVID-19. Cílem je prezentovat aktivity NNO ve státních institucích, např. v PSP ČR, a dále je
publikovat na webových stránkách Úřadu vlády či profilech na sociálních sítích. Výzva je zveřejněna na stránkách RVNNO. Vybrané fotografie se stanou součástí putovní výstavy.
P. Raušová představila přibližný harmonogram výstavy:


září 2020 – prostory ÚV ČR



listopad 2020 - dvorana PSP ČR (3 týdny)



prosinec 2020 - MV ČR
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2021 - Dny otevřených dveří Lichtenštejnského a Hrzánského paláce



zvažuje se zapůjčení výstavy do regionů (krajské úřady, úřad ombudsmana, vysoké školy).

Výzva stále běží – fotografie je možné zaslat do 30. června 2020.

Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí a byl srozuměn s tím, že do
30. června 2020 je možné zasílat fotografie na základě výzvy Sekretariátu RVNNO.
4. Veřejné sbírky (M. Šedivý, host M. Nebuželská)
M. Šedivý prezentoval podklady AVPO ČR k problematice zákona o veřejných sbírkách. AVPO
ČR navrhuje koncepční změnu zákona, zejm. nastavení přístupu k veřejným sbírkám jako k dlouhodobému finančnímu zdroji NNO, dále pak přesné vymezení chápání účelu veřejné sbírky, kontrolu veřejné sbírky či sběr dat o veřejných sbírkách. Metodika MV, která byla vydána v lednu
2020, nebyla i přes snahu sekretariátu RVNNO k dispozici pro připomínkování. Nová pravidla metodiky způsobují problémy v praxi, což se projevilo zejména v případě portálů typu Darujme.cz.
Některé kraje hrozí statisícovými pokutami v případě, že sbírka v rámci webových platforem typu
Darujme.cz nebude registrována. M. Šedivý vyzval členy Výboru k založení pracovní skupiny na
toto téma (připomínkování metodiky, koncepční změna zákona).
M. Nebuželská považuje koncepční změnu za nutnou, protože situace, kdy veřejná sbírka není
dlouhodobým finančním zdrojem, je nevyhovující. Veřejná sbírka je v současnosti pojímána jako
dočasný zdroj financování k vykrytí mimořádné události, což v praxi způsobuje mnoho problémů,
mimo jiné zatížení státního aparátu velkým množstvím administrativních úkonů.
K. Ronovská vyjádřila svůj souhlas s koncepční změnou. Zákon je dle jejího názoru přežitý,
opomíjí řadu finančních nástrojů, existenci veřejných rejstříků apod. Současný přístup má negativní dopad také na daňové odvody. Návrh na zřízení pracovní skupiny, která vytvoří věcný záměr
návrhu zákona o veřejných sbírkách s vymezením dopadů takovéhoto návrhu, podporuje. Je možné, že se změna bude týkat pouze daňové oblasti a jiná opatření nebudou nutná. Návrh by neměl
kopírovat současný zákon a odstraňovat jeho chyby, ale spíše se komplexně zamyslet nad zjednodušením systému.
L. Deverová dodala, že se setkala ve své praxi s absurdními situacemi, kdy jsou například nadační fondy nuceny zakládat veřejné sbírky, i když za tímto účelem vznikly a existují.
J. Kamenický navrhl zamyslet se nad povahou prostředků – jedná se o soukromoprávní prostředky podléhající veřejné kontrole, což je samo o sobě nesmysl.
J. Gregor uvedl, že z jeho pohledu je podstatný negativní dopad stávajícího znění zákona o veřejných sbírkách na současné individuální darování v souvislosti s COVID-19.
K. Najmanová prezentovala Výboru stanovisko paní Markové z Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, které je přílohou č.2 tohoto zápisu.
L. Deverová navrhla hlasovat o založení pracovní skupiny. K. Najmanová představila návrh sekretariátu RVNNO na složení pracovní skupiny, jejímiž členy by měli být zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, AVPO ČR, Fóra dárců, Koalice za snadné dárcovství, UNICEF, Darujme.cz, Donio, bankovního sektoru (ČSOB, Alza), odborníci v daňové oblasti, právníci. Předsedou
PS by měl být člen Výboru.
K. Ronovská navrhla postupovat po třech liniích – rozostřit výklad metodiky (pracuje na tom se
svými doktorandy a kolegy z Katedry občanského práva, Masarykova univerzita v Brně), informovat masová média o nedostatečnosti současného znění zákona a spolupracovat s příslušným or-
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gánem státní správy – zjistit ze zahraničí, pod která ministerstva tam spadá agenda veřejných sbírek.
M. Šedivý požádal o komunikaci podnětu na MV ČR tak, aby zastavilo pokutování NNO při veřejných sbírkách přes platformy jako je Darujme.cz, dokud nebude metodika připomínkována.
Závěr: Výbor souhlasí se založením pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou
zákona o veřejných sbírkách (dále jen PS Veřejné sbírky) a s navrhovaným zastoupením.


Hlasování: jednomyslně přijato

Úkol: Sekretariát RVNNO zpracuje návrh na založení pracovní skupiny a návrh členů, který
bude předložen prof. Válkové ke schválení. Sekretariát RVNNO kontaktuje MV ČR v této záležitosti.
5. Pracovní skupina pro data o NNO
H. Fungačová představila vývoj PS pro data o NNO - v mezidobí se pracovní skupina sešla
jednou, a to 4. března 2020. Zabývala se dvěma stěžejními tématy – informačními systémy o NNO
a šetřením dobrovolnictví na ČSÚ.
V záležitosti informačních systémů proběhlo jednání s Ministerstvem financí, které informovalo
o novele rozpočtových pravidel cílící na sjednocení informací o všech dotacích ze státního rozpočtu. Cílem novely je rozšíření rozpočtového informačního systému programového financování
(RISPF) o dotační neinvestiční akce, a to prostřednictvím modulu Zjednodušená evidence dotací
(ZED) a zrušení IS DotInfo. Účinnost novely se odkládá na 1. ledna 2022. Dále proběhlo jednání
s Generálním finančním ředitelstvím, které prezentovalo aktuální stav a budoucnost IS CEDR III
(data pro veřejnost). Novelou rozpočtových pravidel nebude IS CEDR III dotčen. V rámci interního
vývoje GFŘ pracuje na novém registru dotací IS ReD, který by IS CEDR III měl nahradit. IS ReD
by měl fungovat od 1. ledna 2021. Otázka možné duplicity a struktury zveřejňování dat v rámci MF
a GFŘ bude ještě součástí dalších jednání mezi MF a GFŘ. Sekretariát SRVNNO dále usiluje o
zrušení IS NNO a převedení prostředků na ČSÚ. Bude také aktivně spolupracovat při tvorbě a
vývoji databází poskytujících informace o dotacích ze státního rozpočtu.
V oblasti šetření dobrovolnictví se PS zabývala zdůvodněním, za jakým účelem je potřeba data
v oblasti dobrovolnictví sledovat, jaké využití vidí NNO v těchto datech a finalizací otázek, které
budou součástí šetření v domácnostech (VŠPS). Na základě komentářů v rámci jednání PS a dodatečným zasláním zpětných vazeb byl zpracován draft dokumentu Analýza potřeb šetření dobrovolnictví – dokument byl zaslán ke komentářům MV ČR. Dokument tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Sekretariát RVNNO vyzívá členy Výboru k zaslání komentářů. Dále bylo uskutečněno setkání
s MV, kde byla řešena Koncepce dobrovolnictví. Koncepce bude nejdříve schválena v roce 2022.
Bylo také řešeno šetření dobrovolnictví, kde se nabízí dvě možné cesty, a to buď prostřednictvím
ČSÚ, nebo cestou převodu peněz z ISNNO na Odbor prevence kriminality a zadáním veřejné zakázky. Ze strany ČSÚ byla zaslána kalkulace průzkumu v rámci VŠPS v roce 2023 na 2,66 milionu
Kč. V létě proběhne jednání s H. Válkovou, kde budou představeny finanční možnosti a možnosti
dalšího postupu.
V dubnu a květnu L. Černá z Národní asociace dobrovolnictví adresovala dopisy ministru vnitra
J. Hamáčkovi a zmocněnkyni H. Válkové s žádostí o zahájení dialogu o systémové podpoře dobrovolnictví v ČR. L. Černá spatřuje práci Odboru prevence kriminality jako statickou a nedostatečnou, apeluje na aktivnější přístup k řešení. Osobní schůzka s H. Válkovou a ředitelem M. Barboříkem je v jednání.
Sekretariát RVNNO dále plánuje uspořádat seminář pro dotační úředníky jak administrovat
spolufinancování. Termín semináře zatím nebyl stanoven.
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A. Sedláček vyjádřil názor, že šetření cestou ČSÚ je více validní a průkazné, zároveň kompatibilní se zahraničními průzkumy. Upozorňuje na využitelnost dat a zdůvodnění jejich potřeby.
Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí. Výbor doporučuje problematiku zařadit na program RVNNO plánované na září 2020.
 Hlasování: jednomyslně přijato
Úkol: Členové Výboru byli vyzváni k připomínkování dokumentu Analýza potřeb šetření
dobrovolnictví, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 14 dnů ode dne odeslání tohoto zápisu.
6. Příprava Strategie vůči NNO na léta 2021 - 2030 (dále jen „Strategie“)
P. Raušová představila současný stav příprav Strategie. V březnu 2020 se konal expertní panel, jehož cílem byl sběr podnětů ze strany NNO a resortů. Panelu se účastnilo 31 odborníků. Výstupy jsou k dispozici na webových stránkách a tvoří jeden ze základních zdrojů pro tvorbu nového
vládního materiálu směrem k nestátním neziskovým organizacím PS Strategie, která byla oficiálně
založena RVNNO na zasedání v únoru 2020.
Proces tvorby strategie byl zpomalen vlivem epidemie COVID-19. První setkání PS Strategie
proběhne 2. července 2020. S ohledem na preventivní opatření je toto setkání rozděleno na část
dopolední, kdy proběhne jednání se zástupci jednotlivých resortů. Odpoledního jednání se budou
účastnit konzultující subjekty z řad NNO, akademické obce a soukromého sektoru. Seznam členů
PS Strategie byl dán členům Výboru k dispozici. Samotný proces tvorby bude probíhat jak na
úrovni PS Strategie, tak na úrovni jednotlivých tematických pracovních podskupin.
Oba Výbory (VLF i VEU) jsou v pozici konzultujících subjektů, přičemž na svých jednáních budou
pravidelně informovány o vývoji tvorby Strategie.
Další očekáváné kroky: druhé jednání PS Strategie je naplánováno na přelom září a října, třetí
jednání bude na začátku prosince. V únoru 2021 bude otevřena veřejná konzultace a v návaznosti
proběhne poslední jednání PS Strategie. V březnu 2021 bude Strategie předložena ke schválení
RVNNO a následně postoupena do meziresortního připomínkového řízení. V dubnu 2021 bude
Strategie postoupena vládě ČR.
Dne 8. června 2020 Sekretariát RVNNO vyhlásil výzvu pro NNO k zasílání podnětů, návrhů
a priorit s cílem získání dalších podnětů pro jednání PS Strategie na začátku července 2020. Sekretariát RVNNO vyzývá členy Výboru k zasílání podnětů a šíření výzvy.
Závěr: Výbor vzal předložené informace na vědomí. Výbor vzal na vědomí výzvu Sekretariátu RVNNO k zaslání podnětů pro přípravu Strategie.

7. Nominační proces
a) Členství v RVNNO a změna nominačního procesu
A. McGehee představila návrh nominačního procesu do RVNNO, který nebyl dosud přesněji
upraven. Cílem je nastavit transparentnější procesy nominace a jmenování členů směrem
k veřejnosti. V současné době jsou NNO zastoupeny 16 členy z 33 celkových. V červnu 2020 končí funkční období dvěma členům, v červnu 2021 bude končit dalším sedmi členům. Nový nominační proces byl navržen následovně - na webových stránkách RVNNO bude vyhlášena otevřená výzva formou formuláře, který bude obsahovat formální požadavky a kritéria. Důraz bude kladen na
průřezová témata – dobrovolnictví, financování atd. tak, aby byla proporčně zastoupena jednotlivými členy za NNO. Následně přijaté žádosti formálně posoudí Sekretariát RVNNO. Poté bude
sestavena užší výběrová komise, které bude předsedat H. Válková. Komise posoudí žádosti a navrhne předsedovi RVNNO vhodné kandidáty. Předseda RVNNO si z nabízených kandidátů vybere
vhodné budoucí členy RVNNO, které jmenuje vláda.

Strana 6 (celkem 9)

b) Členství ve VLF a změna nominačního procesu
K. Najmanová představila návrh nového nominačního procesu do Výboru, který navrhla užší
pracovní skupina složená ze členů Výboru. Cílem návrhu je větší transparentnost a zejména otevřenost Výboru. Nominační proces byl navržen následovně – na základě veřejné výzvy na webových stránkách RVNNO obsahující formální požadavky a kritéria, které musí kandidáti splňovat,
bude po přijetí přihlášky ustanovena výběrová komise, která ověří splnění formálních požadavků
a kritérií. Profily vybraných kandidátů budou postoupeny členům Výboru pro schválení.
V současné době má Výbor 15 členů, v minulém roce rezignovali 3 členové. Na základě potřeby doplnění členů Výboru Sekretariát RVNNO vyzval Českou ženskou lobby, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a Národní sportovní agenturu k nominaci svých zástupců. Členům Výboru
byla rovněž odeslána Výzva k nominaci členů. Vedle těchto nominací je nutné jmenovat M. Bartkovou (MF) a V. Jansovou (GFŘ), které s Výborem spolupracují zatím z pozice hostů. Toto kolo
nominací a případných jmenování bude zprocesováno starým nominačním způsobem, další nominace by pak proběhly novým způsobem, tedy cestou veřejné výzvy.
Na základě přijatých životopisů byli vybráni vhodní kandidáti. Členství ve Výboru je podmíněno
aktivní účastí a spoluprací na materiálech. Kandidáti budou osloveni a v případě jejich zájmu budou profily postoupeny členům Výboru k hlasování per rollam.
Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí.

8. Informační blok
-

Nominační proces do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

H. Fungačová seznámila členy Výboru s procesem nominací do EHSV. Odbor koordinace evropských politik (dále jen „OKE“) požádal Sekretariát RVNNO o zaslání nominací do Skupiny III –
Různé zájmy do EHSV na období 2020 – 2025. Sekretariát RVNNO vyhlásil otevřenou výzvu,
v jejímž rámci bylo přijato 11 přihlášek. O kandidátech bylo hlasováno členy Výboru pro Evropskou
unii při RVNNO – na základě jejich hlasování byli navrženi 4 kandidáti, a to Z. Brzobohatá, L. Curylo, R. Haken a P. Trantina.
Tento výsledek byl komunikován s paní zmocněnkyní a postoupen OKE, který však následně
sekretariátu RVNNO odeslal žádost o zvážení výsledku hlasování – navrhl na členství J. Ungermana. Na základě toho byla sekretariátem RVNNO zpracována argumentace ve prospěch zvolených členů s ohledem na princip transparentnosti a nezávislosti. O kandidátech bylo hlasováno
následně i členy RVNNO, kteří potvrdili výběr Výboru pro Evropskou unii při RVNNO. Tento výsledek byl opět zaslán OKE.
Navržení kandidáti měli být projednáni na Výboru pro EU na pracovní úrovni. Na jednání byl
však prezentován modifikovaný seznam, kam byl místo R. Hakena a P. Trantiny zařazen J. Ungerman a J. Dubravská z důvodu principu rotace a genderového vyvážení. Výbor schválil návrh
s rozporem (proti MŠMT a MZV).
Část členů RVNNO v reakci poslala otevřený dopis H. Válkové a A. Babišovi s žádostí o nápravu a jmenování zvolených kandidátů. Vláda však následně schválila modifikovaný seznam kandidátů. Zdůvodnění postoupené OKE obsahovalo stejnou argumentaci, tedy genderovou vyváženost a princip rotace. Informace o celém vývoji nominačního procesu byly zveřejněny na webových
stránkách RVNNO.
H. Fungačová informovala členy Výboru, že zástupci NNO (P. Lebeda, M. Smolíková) budou
iniciovat kroky proti tomuto výsledku, zřejmě formou dopisu. A. McGehee dále informovala, že
předsedkyně Výboru pro EU při RVNNO Pavla Dusíková Jindrová se rozhodla rezignovat ze svého
postu v rámci Výboru pro EU i RVNNO z důvodu nesouhlasu s postupem nominačního procesu do
EHSV. Sekretariát RVNNO zvažuje otevření tématu na RVNNO v září.
A. Sedláček informoval, že se kauzou podrobněji zabývá. Seznámil Výbor s tím, že v nominacích v letošním roce bude rozporů v rámci EHSV více. Pracují na formulaci dopisu strukturám EU,
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ke kterému je možné se připojit. Kauza je současně komunikována médii – byla vydána zpráva
ČTK, informaci vydá Deník N, Hospodářské noviny a probíhá komunikace s ČT.
Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí. Problematika bude diskutována v září
2020 na zasedání RVNNO.

-

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných
činností pro rok 2021

A. McGehee informovala členy Výboru, že materiál prošel meziresortním připomínkováním,
zásadní připomínky vznesené povinnými připomínkovými místy byly vypořádány a nyní se čeká na
zařazení na vládu, a to pravděpodobně 22. června nebo 29. června. Materiál je bez finančních
alokací a zaměřuje se výhradně na vymezení účelu, situaci v dané oblasti, projektové aktivity, zdůvodnění, kdo jsou žadatelé a jakým způsobem probíhá hodnocení. Resorty čekají na schválení
materiálu, aby mohly vyhlašovat výzvy v průběhu léta. S materiálem byla pouze pro informaci postoupena tabulka s finančními údaji pro rok 2021 - není součástí materiálu.
-

Analýza dotací poskytnutých v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky
vůči NNO pro rok 2019

K. Najmanová seznámila členy Výboru s odesláním žádosti premiéra 7. května na dotující resorty. Obsahem žádosti je formulář - tabulka, která požaduje jak informace k vyplacení jednotlivých
dotací, tak také souhrn za jednotlivé programy. V současné době probíhá sběr a sjednocení dat.
Sekretariát RVNNO bude v průběhu léta tvořit materiál, který bude obsahovat finanční data o prostředcích poskytnutých NNO ze strany resortů za rok 2019. Materiál by měl být dokončen na podzim 2020.
-

Postupy pro připomínkování vládních materiálů

K. Najmanová seznámila přítomné členy Výboru s materiálem, který byl vytvořen sekretariátem
RVNNO. Jeho cílem je sjednotit, zefektivnit a nastavit základní pravidla procesu připomínkování
v rámci pracovních a poradních orgánů RVNNO. Materiál tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
-

Informace o dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí
nestátních neziskových organizací v roce 2020

K. Najmanová seznámila členy s výsledky dotačního řízení na rok 2020. Celkem bylo rozděleno 2 641 849,-Kč třem žadatelům. Rozhodnutí byla vydána 2. dubna a prostředky byly vyplaceny
9. dubna. V současné době je připravována směrnice a podklady k dotačním programům ÚV ČR
na rok 2021. Vyhlášení výzvy se předpokládá na přelom července a srpna 2020. Seminář pro žadatele se uskuteční 25. srpna 2020.
Závěr: Výbor vzal prezentované informace na vědomí.

Další schůze Výboru je plánována na září 2020. 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
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezentace průzkumu Nadace OSF k dopadům pandemie COVID-19 na NNO
Stanovisko Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích k veřejným sbírkám
Analýza potřeb šetření dobrovolnictví
Materiál „Postupy pro připomínkování vládních materiálů“
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