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Z Á P I S 

ze schůze Výboru pro legislativu a financování  
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 21.05.2019 

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

4) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 

 
5) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 

2020  
 

6) Informační blok 
  

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

 Kontrolní závěr NKÚ č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním nezisko-
vým organizacím“ 

 Workshop k nové právní úpravě v oblasti účetnictví NNO 

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

 Návrh zákona o sociálním podniku 

 Návrh podpory firemního dárcovství 
 

7) Různé 

 

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.  
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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 

Kontrolu z minulé schůze, která se konala dne 21.02.2019 provedla A. McGehee.  

A. McGehee uvedla, že jednání Výboru pro Evropskou unii v mezidobí neproběhlo. Neustále však 
probíhají jednání týkající se tzv. malého grantového schématu. Nejbližší jednání Výboru pro Ev-
ropskou unii se bude konat dne 13.06.2019. 
 
Jednání Rady se konalo dne konalo dne 27.03.2019. Na jejím programu, jak uvedla A. McGehee, 
byla zejména informace o Interaktivní mapě neziskového sektoru, aktuální informace o obnově 
údajů ve spolkovém rejstříku, s tématem praní špinavých peněz členy Rady seznámil zástupce 
Finančního analytického úřadu a zástupce Ministerstva vnitra informoval o Koncepci rozvoje dob-
rovolnictví v ČR.  
 
Ad 3) Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva sprave-
dlnosti 
 
A. Hexner seznámil přítomné s prací pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti, která vznikla za 
účelem práce na vyčištění informací týkajících se zejména spolků ve veřejném rejstříku. Dále uve-
dl, že na základě podnětu z posledního jednání Rady zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti infor-
mační materiál o postupu při likvidaci spolků. Uvedený materiál byl prostřednictvím Ministerstva 
vnitra postoupen obcím.  
 
A.McGehee uvedla, že denně se dotazuje několik spolků na postup dle daného informačního ma-
teriálu.  
 
D. Zahumenský upozornil na publikaci „Jak na spolkový rejstřík“ a navrhl zpracovat podrobnější 
návod, jak postupovat v elektronické aplikaci veřejného rejstříku. 
 
A. Hexner dále uvedl, že v současné době byl pracovní skupině zaslán materiál s návrhem postu-
pu v případě neaktivních spolků, a to zavedením zápisu údaje o neaktivním statusu do spolkového 
rejstříku. Tyto údaje by měly být vedeny odděleně od platných údajů o ostatních spolcích. Zápis 
tohoto údaje by se neměl nijak dotknout právní osobnosti právnické osoby ani třetích osob. Sou-
časně materiál obsahuje možnost využít zjednodušený postup výmazu i v případě dobrovolného 
zrušení právnické osoby. Daný materiál by měl být předložen do meziresortního připomínkového 
řízení do konce měsíce května 2019. 
 

Závěr: 
• Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

 
Ad 4) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
O problematice zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, informoval M. Šedivý. Na základě shromáždění poznatků z praxe se-
známil členy Výboru s největšími úskalími daného zákona.  
 
 

Závěr: 
• Sekretariát Rady požádá ředitele Odboru všeobecné správy Ministerstva vni-
tra o schůzku v této záležitosti. 
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Ad 5) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 
2020 
 
A. McGehee seznámila členy Výboru s aktuálním stavem materiálu Hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na rok 2020. Jak uvedla, termín předložení dané-
ho materiálu byl odložen na 31. července 2019 (původní termín byl květen 2019). Na základě po-
žadavků je materiál rozdělen do dvou bloků, přičemž první blok obsahuje seznam dotačních pro-
gramů, jejichž příjemci mohou být pouze nestátní neziskové organizace, druhý blok obsahuje se-
znam dotačních programů, jejichž oprávnění příjemci mohou být nejen nestátní neziskové organi-
zace, ale také další právnické osoby. 
 
Závěr:  

 Výbor doporučuje, aby se do navrhovaného materiálu doplnila informace, že materiál obsa-
huje pouze ty dotační tituly, na které se vztahují Zásady vlády pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
státní správy.  

 
       Hlasování: jednomyslně  

 
8) Ad 7) Informační blok 
  

 Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních nezis-
kových organizací na rok 2019 
K dotačnímu programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních nezis-
kových organizací na rok 2019 informovala A. McGehee, že v současné době jsou připra-
vována rozhodnutí o poskytnutí dotací.  
 

 Kontrolní závěr NKÚ č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním nezisko-
vým organizacím“ 
A.McGehee informovala o aktuálním stavu přípravy stanoviska ke kontrolnímu závěru NKÚ, 
jehož zpracovatelem je sekretariát Rady.  
 

 Workshop k nové právní úpravě v oblasti účetnictví NNO 
S pozvánkou na workshop k nové právní úpravě v oblasti účetnictví NNO seznámila pří-
tomné A. McGehee. Workshop se koná ve spolupráci s Ministerstvem financí a jeho termín 
je stanoven na 4.6.2019.  
 

 Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů  
A. McGehee uvedla, že nyní je daný návrh zákona navržen na jednání 30. schůze Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. 

 

 Návrh zákona o sociálním podniku 
A.McGehee informovala o aktuálním stavu zákona o sociálním podniku. V současné době 
se materiál nachází před vypořádáním připomínek. 

 

 Návrh podpory firemního dárcovství 
A.McGehee informovala o vývoji plnění úkolu v oblasti firemního dárcovství včetně aktuál-
ního dění kolem vypořádávání zásadní připomínky MF ČR a vytvoření ocenění firem v této 
oblasti ve spolupráci s MPO. Po vyjádření nové zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která 
nastoupila začátkem května, se materiál v nějaké podobě předloží vládě. Vedení Úřadu 
vlády ČR dává přednost ocenění před metodickým pokynem pro výpočet DPH u nefinanč-
ního bezúplatného plnění. 
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Závěr: 
• Výbor předložené informace vzal na vědomí. 

 
 

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 


