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

dne 17.01.2017 

Úřad vlády České republiky 

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina 

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále 
jen „Výbor“) řídila předsedkyně Výboru P. Kalousová. 

Program schůze: 

1) Zahájení a schválení programu 

2) Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii 

3) Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 Pracovní skupina k podpoře individuálního dárcovství 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

4) Dotační program „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“ na rok 2017 

5) Legislativní plán práce vlády na rok 2017  

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

7) Informační blok 

 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 

8) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – osvobození ústavů od správních 
poplatků 

9) Různé 
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Ad 1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi Výboru zahájila předsedkyně Výboru P. Kalousová. K navrženému programu nebyly žádné 
připomínky.  
 
Ad 2) Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii 
 
H. Frištenská provedla kontrolu úkolů z minulé schůze, která se konala dne 5. října 2017. Jednání 
Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor pro 
EU“), se konalo dne 25. srpna 2016, další jednání se bude konat dne 24. ledna 2017. Výbor pro 
EU se i nadále bude věnovat zejména překážkám NNO v čerpání z ESIF.  
 
Dále H. Frištenská informovala, že poslední zasedání RVNNO se konalo dne 18. října 2016. Na 
tomto zasedání byl schválen Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných 
rozpočtů v roce 2015, který je v současné době zveřejněn na webových stránkách RVNNO. 
RVNNO byla také informována o doporučeních Komise pro hodnocení projektů v dotačním 
programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“, 
který byl vyhlášen v červenci 2016. V současné době, jak zmínila H. Frištenská, probíhá příprava a 
schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivým NNO.   
 
Ad 3) Rekapitulace úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015 – 2020 

 Pracovní skupina pro data o NNO 

 

H. Frištenská informovala o nadcházejícím jednání pracovní skupiny pro data o NNO, které se 
bude konat dne 9. února 2017. Tématem jednání bude zejména návrh Ministerstva vnitra a firmy 
ASD Software k rekonstrukci IS NNO.  

 Pracovní skupina k individuálnímu dárcovství 

 

H. Frištenská informovala přítomné o posledním jednání pracovní skupiny k individuálnímu 
dárcovství, které se konalo dne 30. listopadu 2016. Pracovní skupina se věnovala zejména 
prezentaci P. Coufa o datovém souboru Generálního finančního ředitelství o poplatnících daně z 
příjmu fyzických osob, kteří si ve zdaňovacích obdobích 2010 - 2014 odečetli od základu daně 
hodnotu poskytnutých darů a také tématu výzkumu individuálního dárcovství, který připravuje 
P. Frič. H. Frištenská uvedla, že v současné době je návrh výzkumu individuálního dárcovství 
finalizován. Zpracovaný dotazník k výzkumu bude distribuován prostřednictvím sítí NNO. Dále 
H. Frištenská zmínila, že dne 21. února 2017 se bude konat setkání zástupců národních 
oborových a všeoborových sítí NNO, na kterém P. Frič představí finální podobu dotazníku pro 
připravovaný výzkum. 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 

 

H. Frištenská uvedla, že jednání pracovní skupiny k firemnímu dárcovství se konalo dne 
22. listopadu 2016. Tématem jednání byly nejen závěry kulatého stolu na téma „Překážky v 
dárcovství podniků a firem bránící rozvoji filantropie“, který organizovala Unie zaměstnavatelských 
svazů, ale také problematika DPH u nefinančních darů NNO. Jak doplnila P. Kalousová, 
diskutovala se také definice výpočtu ceny obvyklé na pro bono dary; sekretariát RVNNO zaslal 
řediteli odboru nepřímých daní Ministerstva financí dotaz se žádostí o stanovisko k uvedené 
problematice. H. Frištenská také informovala o zadání výzkumu Firemního dárcovství v ČR, 
zpracovaný výzkumný záměr byl zaslán TAČRu a výzkum samotný by měl probíhat v roce 2017. 
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Závěr:  

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 

 
Ad 4) Dotační program „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“ na rok 2017 

 H. Frištenská seznámila členy Výboru s návrhy Komise pro hodnocení projektů v dotačním 
programu „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“ pro rok 2017 (dále jen „Komise). 
Jednání Komise se konalo dne 1. prosince 2016. Z celkového počtu 4 projednávaných žádostí 
o dotaci byly 3 žádosti o dotaci navrženy k podpoře a 1 žádost nebyla k podpoře doporučena. 
Jedná se o objem finančních prostředků v celkové ve výši 2.324.625 Kč. V současné době probíhá 
příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace jednotlivým NNO. 
 
Závěr: 

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 

 
Ad 5) Legislativní plán práce vlády na rok 2017 

M. Šrámková informovala přítomné členy o předloženém Legislativním plánu práce vlády na rok 
2017. Uvedený materiál by před jednáním Výboru rozeslán elektronicky. Členové Výboru mohou 
na sekretariát RVNNO zaslat informaci, který materiál mají zájem sledovat. 
 
Závěr: 
 

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 
 

Ad 6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

H. Frištenská připomněla přítomným problematiku novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, která reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 - 46 a týká 
se procesu dotačního řízení, resp. aplikace správního řádu. Ministerstvo financí vložilo do 
meziresortního připomínkového řízení novelu předmětného zákona již v roce 2016, Legislativní 
rada vlády ji však vrátila k přepracování. Následně byla do meziresortního připomínkového řízení 
dne 13. prosince 2016 vložena upravená verze novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. K danému materiálu byly uplatněny zásadní připomínky týkající se procesu dotačního 
řízení, v současné době probíhá vypořádání připomínkového řízení.  

Závěr: 
 

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 
 

Ad 7) Informační blok  

 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti  

J. Sosna informoval o aktuálním stavu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. 
Návrh zákona byl usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1106 schválen a 
postoupen do Poslanecké sněmovny. Zároveň J. Sosna uvedl, že předmětné usnesení 
obsahuje také úkol pro ministra spravedlnosti ve spolupráci s ministrem financí předložit do 
31. prosince 2017 komplexní analýzu možnosti využití statusu veřejné prospěšnosti 
v ostatních právních předpisech upravujících daně z příjmu. J. Sosna uvedl, že započala 
jednání s Ministerstvem financí na uvedeném úkolu, přičemž je možné, že výsledkem bude 
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konstatování, že status veřejné prospěšnosti v této podobě není způsobilý k využití 
v daňových předpisech. P. Kalousová připomněla názor členů Výboru, že uvedený zákon 
ve schválené podobě postrádá smysl a nejsou jasné představy o jeho přínosu.  

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

Vzhledem k neúčasti zástupce předkladatele zákona o sociálním podnikání, byl tento bod 
přesunut na program dalšího jednání Výboru. 

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

M. Šrámková informovala o novele zákona o sociálních službách, která byla v 
meziresortním připomínkovém řízení a nyní probíhá vypořádání připomínek. Připomínka 
zaslaná A. Mrázkem byla uplatněna, avšak H. Frištenská upozornila, že vysoce odborné 
připomínky ke speciálním (oborovým) zákonům je velmi obtížné prostřednictvím 
sekretariátu RVNNO uplatňovat.  

 
Ad 8) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - osvobození ústavů od správních 
poplatků 
 
M. Šrámková informovala členy Výboru o podnětu neziskové organizace, která upozornila na 
skutečnost, že zákon o správních poplatcích, resp. dané ustanovení osvobozující konkrétní právní 
typy organizací, neobsahuje právní formu ústavu. Na základě diskuse na uvedené téma navrhla 
P. Kalousová, aby se sekretariát RVNNO dotázal příslušného odboru Ministerstva vnitra, jež má 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v gesci, na výklad tohoto ustanovení, neboť se 
zdá, že osvobozeny od správních poplatků jsou všechny právní typy neziskových organizací vyjma 
ústavů. 
 
Ad 9) Různé 
 

 S ohledem na povinnost NNO k 1. lednu 2017 uvést informace uvedené ve veřejném 
rejstříku do souladu se skutečností, navrhla H. Frištenská připravit seminář pro zástupce 
dotujících subjektů na téma veřejného rejstříku a údajů v něm uvedených v souvislosti s 
dotačním procesem. Přítomní členové Výboru s návrhem souhlasili. 

 H. Frištenská dále informovala, že ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
vzešel podnět na změnu Zásad vlády pro poskytování dotací NNO. Tento podnět bude 
projednán na nejbližším jednání RVNNO. 

 

Termín další schůze Výboru nebyl stanoven. 

 

 

 

        Mgr. P. Kalousová, v. r. 
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování  

        Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
 


