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

dne 06.09.2018 

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) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016 
a Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 
2019 – dotační politika nové vlády vůči NNO.  

4) Vize nového konceptu zdanění neziskových poplatníků z hlediska daně z příjmů 
 

5) Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a 
oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center 
 

6) Návrh podpory firemního dárcovství 
 

7) Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva spravedl-
nosti  
 

8) Informační blok 
 

 Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních nezis-
kových organizací na rok 2019 

 Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů  
 

9) 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 seznámila je s programem jednání. Nikdo neměl žádné připomínky k programu jednání.  

Ad 2) Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní nezis-
kové organizace (dále jen „Rady“) a jejího Výboru pro Evropskou unii 

H. Frištenská provedla kontrolu úkolů z minulé schůze, která se konala dne 03.05.2018. Žádné 
úkoly nebyly stanoveny.  

Dále H. Frištenská uvedla, že jednání Výboru pro Evropskou unii v mezidobí neproběhlo, nejbližší 
jednání se bude konat dne 17.09.2018. Na jednání Rady, které proběhlo dne 17.05.2018 byly 
schváleny Hlavní oblasti státní dotační politiky na rok 2019 a doporučeno jejich předložení na vlá-
du, na programu jednání byl také návrh mechanismu globálních grantů pro nestátní neziskové or-
ganizace (dále jen „NNO“) pro budoucí programové období Evropských strukturálních a investič-
ních fondů po roce 2020. Členové Rady byli také informováni o činnosti jednotlivých výborů Rady a 
o dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO. 

Ad 3) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 
2016 a Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 
2019 – dotační politika nové vlády vůči NNO. 

Závěr: 

H. Frištenská uvedla, že Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2016 byl vládou 
schválen dne 15. srpna 2018. Vzhledem k pozdnímu schválení materiálu je nejasné, zda bude 
zadáno zpracování Rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2017 tak, aby byl 
k dispozici v roce 2019. 

K Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 2019 
uvedla H. Frištenská, že dosud schváleny nebyly, přestože byly předloženy vládě v termínu do 
konce května 2018. Materiál byl na žádost předsedy vlády opakovaně přepracováván a doplňován 
a dle dostupných informací by měl být zařazen na nejbližší jednání vlády. Jak zmínila H. Frišten-
ská, dle zaslaných pokynů Kanceláří předsedy vlády, by zatím jednotlivé resorty neměly dotační 
programy na rok 2019 vyhlašovat.  

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

Ad 4) Vize nového konceptu zdanění neziskových poplatníků z hlediska daně z příjmů  

S. Kouba, zástupce Ministerstva financí, představil členům Výboru další verzi materiálu „Vize no-
vého konceptu zdanění neziskových poplatníků z hlediska daně z příjmů“, který připravuje Minis-
terstvo financí. Pracovní verze materiálu jsou průběžné prezentovány na jednání Výboru. S. Kouba 
zmínil, že materiál má za úkol stanovit optimální variantu, nicméně jednotlivé kroky mohou být do 
zákona implementovány postupně.  

Jak uvedl S. Kouba, Ministerstvo financí uvítá jakékoli připomínky k prezentovanému materiálu, 
následně je vyhodnotí a v případě potřeby bude uvažovat o vytvoření pracovní skupiny k danému 
tématu.  
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Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. Připomínky k Vizi nového konceptu zdaně-
ní neziskových poplatníků z hlediska daně z příjmů mohou členové Výboru posílat 
v termínu do 15. října 2018 na adresu veronika.jansova@mfcr.cz. 

Ad 5) Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální 
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center 

O Koncepci rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center informovala členy Výboru zástupkyně 
Ministerstva vnitra N. Diatková.  

Zmínila, že uvedeným materiálem je naplňována Státní politika vůči NNO na léta 2015 – 2020 a 
rozsah dopadu je do širokého dobrovolnictví v celé ČR. Koncepci rozvoje dobrovolnictví v České 
republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobro-
volnických center (dále jen „Koncepce“) má několik fází, byla zpracována analýza stavu dobrovol-
nictví v ČR a zahraničí a na základě této analýzy byl zpracován návrh Koncepce s důrazem na 
regionální dobrovolnická centra. Na úrovni ČR se dobrovolnictvím zabývá MV a na lokální úrovni 
NNO a článek, který by dané subjekty spojoval na regionální úrovni, chybí. N. Diatková informova-
la, že v současné době se formuje skupina expertů (např. zástupci NNO, obcí apod.), kteří návrh 
Koncepce budou finalizovat. Skupina expertů by měla začít pracovat na podzim 2018. N. Diatková 
dále uvedla, že nyní se připravuje veřejná zakázka na podporu 14 krajských dobrovolnických cen-
ter, přičemž výše finančních prostředků na jedno centrum na 2 roky je 1 mil. Kč.  

H. Frištenská zmínila, že je dosud nikdy nebyl zpracován tak rozsáhlý materiál o dobrovolnictví 
v ČR a uvedla, že obsahuje také zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe. 

Návrh Koncepce je možné stáhnout na webových stránkách Ministerstva vnitra zde: 
http://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-projektu-rozvoj-dobrovolnictvi.aspx 

Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

Ad 6) Návrh podpory firemního dárcovství 

H. Frištenská seznámila přítomné s návrhem podpory firemního dárcovství, který měl být předlo-
žen vládě do konce srpna 2018. V současné době je materiál v kabinetu předsedy vlády a je při-
praven pro připomínkové řízení.  Uvedla, že podkladem pro návrh byl výzkum firmy EEIP, a. s. 
„Firemní dárcovství v ČR – Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem“ a 
také činnost pracovní skupiny. Návrh podpory firemního dárcovství, jak zmínila H. Frištenská, ob-
sahuje usnesení, které: 

1. ukládá předsedovi vlády uskutečňovat každoročně v listopadu, počínaje rokem 2019, setkání se 
zástupci vybraných firem, které jsou iniciativní a úspěšné v budování své strategie společenské 
odpovědnosti 

http://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-projektu-rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
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2. ukládá ministryni financí do 31. prosince 2018 předložit vládě návrh legislativního řešení odstra-
nění překážek souvisejících s povinností platit daň z přidané hodnoty u nefinančních bezúplatných 
plnění firem veřejně prospěšným poplatníkům  

3. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva každoročně do 31. října, počínaje rokem 2019, při-
pravit a předsedovi vlády předložit seznam vybraných firem, které jsou iniciativní a úspěšné v bu-
dování své strategie společenské odpovědnosti, zejména v oblasti firemního dárcovství, a to na 
základě absolutního objemu finančních darů na veřejně prospěšné účely a objemu finančních darů 
na veřejně prospěšné účely v poměru k hospodářským výsledkům firmy v účetně uzavřeném roce 

4. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva do 31. května 2019 projednat s hejtmany možnosti 
podpory firemního dárcovství na regionální úrovni včetně způsobu ocenění společensky odpověd-
ných firem, tyto závěry kvantifikovat a shrnout každoročně ve výkazu, popisujícím konkrétní vý-
sledky každého kraje 

5. doporučuje hejtmanům podporovat firemní dárcovství na krajské úrovni jako výraz podpory spo-
lečenské odpovědnosti firem. 

Závěr: 

• Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

 

Ad 7) Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva spravedl-
nosti 

J. Hexner uvedl, že Ministerstvo spravedlnosti svolalo první jednání pracovní skupiny, která se 
tématu obnovy údajů ve spolkovém rejstříku bude zabývat. Členy pracovní skupiny jsou také ně-
kteří členové Výboru.  První jednání proběhne dne 21.09.2018. Jak uvedl J. Hexner, o výsledcích 
jednání budou členové Výboru průběžně informováni. 

Závěr: 

 Výbor předloženou informaci vzal na vědomí. 

 

Ad 8) Informační blok 

 Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních nezis-
kových organizací na rok 2019 

M. Šrámková informovala členy Výboru, že dotační program Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací na rok 2019 s ohledem na pokyn 
Kanceláře předsedy vlády nebyl dosud vyhlášen. Vše je ale připraveno. Uvedla, že jsou či-
něny veškeré kroky, aby nebyl narušen harmonogram dotačního řízení na rok 2019.  

 Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů  

M. Šrámková informovala o novele zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, které 
mezi výčet organizací osvobozených od správních poplatků zahrne také právní formu ústa-
vu. Daná novela je v současné době projednávána v pracovních komisích Legislativní rady 
vlády a je vysoká pravděpodobnost jejího přijetí vládou. 
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Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

Ad 9) Různé 

P. Couf upozornil přítomné na projednávanou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Uvedl, že novela se dotkne organizací, které jsou plátci DPH a zároveň čerpají dotace. 
J. Kamenický doplnil, že problém nebude u národních dotací, ale u evropských dotací.  

J. Turnerová oslovila členy Výboru, zda by se chtěli zapojit do kampaně na obhajobu neziskového 
sektoru. Úvodní setkání proběhne 20.09.2018 v informační kanceláři OSN, kampaň Solidární Čes-
ko vyvrcholí 10.12.2018. 

Termín další schůze Výboru zatím nebyl stanoven. L. Deverová poděkovala všem za účast a jed-
nání Výboru ukončila. 

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

        Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


