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

dne 22.11.2018 

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 tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace H. Frištenská. 

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) Návrh zákona o sociálním podnikání 

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

5) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů – financování mzdových nákladů z veřejné sbírky 

6) Informační blok 
 

 Návrh podpory firemního dárcovství 

 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 
2018 – dotační politika nové vlády vůči NNO. 

 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  
 

7) Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi Výboru zahájila tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace H. Frištenská, 
která přivítala přítomné členy a hosty a seznámila je s programem jednání. Nikdo neměl žádné 
připomínky k programu jednání.  
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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 06.09.2018. Žádné 
úkoly nebyly stanoveny.  

V. Jansová uvedla k tématu nové vize koncepce zdanění poplatníků daně z příjmů právnických 
osob s nepodnikatelskou (neziskovou) činností, že jim byly zaslány pouze dvě připomínky od členů 
Výboru; nyní jsou analyzovány. Dále uvedla, že nejbližší novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, nebude výše uvedenou koncepci obsahovat, bude se na ní ještě pracovat a v současné 
době se neuvažuje o vzniku pracovní skupiny k danému tématu. 

H. Frištenská informovala přítomné, že Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním nezis-
kovým organizacím na rok 2019 byly vládou schváleny dne 17.10.2018, nicméně vzhledem 
k pozdnímu vyhlašování výzev k poskytnutí dotací příslušných resortů, může být v letošním roce 
ohrožen dosavadní harmonogram schvalování žádostí o dotace, resp. vyplácení dotací příjemcům. 
Dále uvedla, že na jednání Rady, které proběhlo 10.09.2018 se projednávala zejména politika vlá-
dy v oblasti poskytování státních dotací na projekty nestátních neziskových organizací (Rozbor 
financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016 a Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019), podpora firemního 
dárcovství a postup přípravy návrhu dvou projektů (malých dotačních schémat) v programovacím 
období Evropských strukturálních a investičních fondů 2020+. H. Frištenská informovala, že k té-
matu malých grantových schémat proběhlo několik jednání s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Uvedené 
resorty mají zejména problém s tím, aby zprostředkujícím subjektem byla nestátní nezisková orga-
nizace. Proběhlo také jednání s Českým statistickým úřadem a v současné době se pracuje na 
vytvoření definice „malé“ neziskové organizace podle požadavku MPSV. Jednání Výboru pro Ev-
ropskou unii se konalo dne 17.09.2018, programu jednání bylo také příprava dalšího programové-
ho období, stav implementace operačních programů z hlediska nestátních neziskových organizací 
a ESIF po roce 2020+ a způsob výběru zástupců NNO do monitorovacích výborů operačních pro-
gramů. 

Ad 3) Návrh zákona o sociálním podnikání 

A. Ziegler informoval přítomné členy o aktuálním stavu přípravy zákona o sociálním podnikání. 
Uvedl, že paragrafované znění zákona je připravené k podpisu, avšak vzhledem k tomu, že spolu-
předkladateli jsou také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, je 
třeba zajistit podpisy příslušného vedení resortu. Dále uvedl, že sociální podnik bude statusem, 
který bude zapisovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Budou dva typy statusu – integrační a 
prostý. Jak zmínil A. Ziegler, podařilo se prosadit benefity pouze pro integrační sociální podniky. 
Zákon o sociálním podnikání by měl být účinný od ledna 2020. 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

Ad 4) Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva sprave-
dlnosti  

J. Sosna informoval o jednání pracovní skupiny k problematice zjednodušení procesu obnovy úda-
jů ve spolkovém rejstříku, které se konalo dne 20.09.2018. Poděkoval členům pracovní skupiny za 
jejich podněty. V mezidobí proběhlo dotazníkové šetření na krajských soudech se zaměřením na 
plnění povinnosti vůči veřejnému rejstříku – zakládání účetních závěrek do sbírky listin. Uvedl, že 
z daného šetření vyplynulo poměrně velké procento organizací, které neplní zákonné povinnosti 
z důvodu neznalosti. V současné době, jak zmínil J. Sosna zpracovávají návrh postupu pročištění 



Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
 

Stránka 3 (celkem 4) 

údajů vedených ve veřejném rejstříku. Návrh postupu bude následně postoupen pracovní skupině 
k připomínkám. Dále J. Sosna uvedl, že byl získán příslib k řešení možnosti podávat hromadná 
podání do veřejného rejstříku. 

J. Sosna také informoval členy Výboru o tom, že se zúčastnili implementační komise k AML Směr-
nici, přičemž bylo konstatováno, že automatické propisování osob z veřejného rejstříku je v soula-
du s AML Směrnicí. V případě spolků by se jednalo automaticky o člena statutárního orgánu. Zá-
roveň se připravuje redefinice skutečného majitele. 

K. Ronovská doplnila, že daná směrnice nabude účinnosti dne 10.01.2020. 

Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí.  

 

Ad 5) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – financování mzdových nákladů z veřejné sbírky 

M. Šrámková informovala o podnětu jedné neziskové organizace, která uvedla, že dle stanoviska 
příslušného krajského úřadu nelze z veřejné sbírky financovat mzdové náklady organizace. Uved-
la, že pro jednání se zástupci Ministerstva vnitra, které má daný zákon v gesci, by bylo dobé mít 
více podnětů ze strany neziskových organizací, které na základě tohoto zákona sbírky organizují.  

J. Kamenický uvedl, že problémem je také stanovisko některých krajských úřadů, že na stejný účel 
nelze mít vyhlášenou sbírku a zároveň na tento účel dostat finanční dar.  

M. Šedivý zmínil, že některé krajské úřady odmítají otevírat kasičky na sbírky. 

H. Frištenská navrhla nejprve shromáždit soubor problémů, které se vážou k zákonu 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, a následně jednat 
s Ministerstvem vnitra, event. začít pracovat na zjednodušení daného zákona. 

Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí.  

 Členové Výboru zašlou své podněty k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ad 6) Informační blok 

 Návrh podpory firemního dárcovství 

H. Frištenská informovala o materiálu Návrh podpory firemního dárcovství. Připomínkové 
řízení k danému materiálu bylo ukončeno, resp. zatím neproběhlo vypořádání zásadních 
připomínek. Dne 05.12.2018 byla svolána pracovní skupina k podpoře firemního dárcov-
ství, na které se bude o připomínkách jednat. Následně proběhne oficiální vypořádání při-
pomínek.  

 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 
2019 
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H. Frištenská uvedla, že daný materiál byl schválen vládou až 17.10.2018 přesto, že byl 
vládě předložen v řádném termínu koncem května. Dále informovala o jednání Petičního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k financování nestátních neziskových orga-
nizací, kde zazněly opakované žádosti o Rozbor financování nestátních neziskových orga-
nizací z veřejných rozpočtů (dále jen „Rozbor“). Uvedla, že Rozbor za rok 2017 nebyl stále 
zadán, nicméně doufáme, že bude možné jej zadat za roky 2017 a 2018 dohromady. 
V opačném případě by došlo k výpadku každoročních informací o financování nestátních 
neziskových organizací. 

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

M. Šrámková informovala členy Výboru o dotačním programu Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací na rok 2019. Do dotačního řízení se 
přihlásilo celkem 5 žadatelů a všichni prošli formální kontrolou, v současné době probíhá 
věcné hodnocení žádostí. Celková alokace na dotační program činí 3.000.000 Kč, přičemž 
celková požadovaná částka činí cca 4.000.000 Kč.   

 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 Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. 

Závěr: 

 Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

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

        JUDr. H. Frištenská, v. r. 
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


