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

dne 28.06.2017 

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 L. Deverová. 

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

5) Nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském 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 

6) Informační blok 

 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 

7) Různé 
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Ad 1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi Výboru zahájila předsedkyně Výboru L. Deverová, která přivítala přítomné členy a hosty a 
představila se jako nová členka Rady a předsedkyně výboru.  
 
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 25. dubna 2017. 
Uvedla, že úkoly byly splněny: konzultační materiál Ministerstva financí ČR byl členům Výboru 
rozeslán s termínem připomínek do 29. května 2017 a žádost o výkladové stanovisko k zákonu o 
správních poplatcích byla zaslána Ministerstvu financí ČR. 
 
Dále H. Frištenská informovala, že na základě podnětu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy se připravuje jednání k novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen 
„Zásady“). Jednání za účasti zástupců jednotlivých resortů i NNO proběhne 13. července 2017. 
 
K dalším materiálům H. Frištenská uvedla, že Hlavní oblasti státní dotační politiky na rok 2018 
zatím vládou projednány nebyly, Informace o firemním dárcovství bude vládě předložena na konce 
června 2017 a Výroční zprávu o činnosti RVNNO za rok 2016 vláda vzala na vědomí a již je 
zveřejněna na webových stránkách RVNNO.  
 
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 jednání pracovní skupiny pro data o NNO, které proběhlo dne 
24. dubna 2017. Tématem jednání byly zejména připomínky ke kartě a číselníkům Informačního 
systému neziskových organizací, který spravuje MV a je zveřejněn na eGovernmentu. Také 
informovala o neúspěšném jednání ministra J. Chvojky s předsedkyní ČSÚ o výběrovém šetření 
dobrovolnictví v ČR. V tomto úsilí bude sekretariát i pracovní skupina pokračovat po volbách v říjnu 
2017. 

 Pracovní skupina k individuálnímu dárcovství 

 

H. Frištenská informovala o posledním jednání pracovní skupiny k individuálnímu dárcovství, které 
se konalo dne 6. června 2017. V současné době je k dispozici první verze zpracovaného výzkumu 
„Analýza individuálního dárcovství v nestátních neziskových organizacích“ a probíhá jeho 
připomínkování. Dne 21. září 2017 proběhne setkání síťových a střešních NNO, na kterém budou 
výsledky výzkumu představeny. 

 Pracovní skupina k firemnímu dárcovství 
 

P. Kalousová uvedla, že jednání pracovní skupiny k firemnímu dárcovství se připravuje na začátek 
srpna 2017, zmínila, že 26. června 2017 byla TAČRem vyhlášena veřejná zakázka na zpracování 
výzkumu firemního dárcovství v ČR a připravuje se jednání pracovní skupiny se zástupci daňových 
sekcí MF ohledně daňových překážek při darování času a věcných darů soukromými firmami.  
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Závěr:  

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 

 
Ad 4) Vize koncepce zdanění neziskové činnosti v novém zákoně o daních z příjmů 

L. Deverová informovala, že materiál byl členům Výboru rozeslán 2. května 2017 s termínem pro 
dodání připomínek do 29. května 2017. Sekretariát obdržel pouze dvě připomínky.  
 
S. Kouba doplnil, že je stále možné připomínky zasílat na adresu Ministerstva financí, a to do 
15. července 2017. Připomněl, že materiál má pracovní povahu a jeho záměrem je konstituovat 
základní teze zdanění příjmů, konkrétní výjimky budou analyzovány samostatně. S. Kouba dodal, 
že zatím se jedná pouze o ideovou přípravu revize zákona o dani z příjmu, která může proběhnout 
během příští vlády.  
 
Následná diskuse se týkala zejména definice veřejné prospěšnosti v návaznosti na probíhající 
legislativní proces návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti.  
 
Závěr: 

 Výbor předložené informace bere na vědomí a k tomuto tématu se vrátí se na svých 

dalších zasedáních. 

 
 

Ad 5) Nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském 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 

L. Deverová uvedla, že tento bod byl zařazen na jednání na podnět J. Kamenického. Sekretariátu 
se nepodařilo zajistit účast zástupců gesčního ministerstva (Ministerstva vnitra ČR) ani zástupců 
Úřadu na ochranu osobních údajů, a proto základní informace členům Výboru představil M. Vozka 
z organizace Člověk v tísni. 
 
M. Vozka představil základní rámec 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 (dále jen „Obecné nařízení“), které je novým právním rámce ochrany 
osobních údajů v evropském prostoru, a proto se bude týkat všech právnických či fyzických osob, 
včetně neziskových organizací. Obecné nařízení bude přímo aplikovatelné od 25. května 2018. 
Prezentace k Obecnému nařízení je přílohou tohoto zápisu. 
 
H. Frištenská doplnila, že zástupci Ministerstva vnitra se k tomuto tématu zúčastní příštího jednání 
Výboru dne 7. září 2017.  
 
Závěr: 
 

 Výbor předložené informace bere na vědomí. 
 

 

Ad 6) Informační blok  

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

M. Šrámková informovala členy Výboru o novele zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. Návrh zákona je v současné době v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 
zatím však nebyl neprojednán ve 2. čtení.  
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 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti  

M. Šrámková informovala, že návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti je v současné 
době stále v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a bude zařazen do 3. čtení. 
 

 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání 

M. Šrámková uvedla, že stále probíhá příprava paragrafovaného znění zákona o sociálním 
podnikání, které má být předloženo vládě do 31. srpna 2017.  

 
Ad 8) Různé 
 

 A. Sedláček informoval o věcném záměru zákona o branných spolcích, který připravuje 
Ministerstvo obrany. L. Deverová uvedla, že tento materiál budeme sledovat. Dále zmínil, 
že termíny stanovené Zásadami jsou pro neziskové organizace velmi důležité, a 
doporučuje jejich zachování.  

 
Termín dalšího jednání je 7. září 2017. 

 

 

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

        Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


