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

Úřad vlády – 15. března 2011 
 
Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina 
Hosté: Ing. M. Šedivý 
 

 
Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace (dále jen „Výbor“) řídila vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizaceJUDr. Hana Frištenská. 

 
Program schůze: 
 
1) Zahájení a schválení programu 

⋅ Kontrola úkol ů z posledního jednání 
 
2) Informace z jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
 
3) Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

⋅ připomínkové řízení 
 
4) Novela zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
 
5) Problematika občanských sdružení 

⋅ Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
⋅ Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
 
6) Nový občanský zákoník 
 
7) Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti  

⋅ Expertní seminář k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti 
 

8) Operativa sekretariátu 
 
9) Různé 
 
Ad 1) 

Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně Mgr. Pavlína Kalousová, která přivítala 
přítomné členy, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Nikdo 
neměl připomínky k minulému zápisu.  

 
Ad 2) 

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné o jednání Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace, které se konalo dne 10. března 2011. Na programu jednání byla mimo 
jiné novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, informace o zhodnocení státní 
dotační politiky a aktuální situace k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti.  
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Ad 3) 
 K novele zákona č. 117/2001 Sb., o novele zákona o veřejných sbírkách, uvedla JUDr. 
H. Frištenská, že dne 3. března 2011 bylo ukončeno připomínkové řízení a 15. března 2011 
proběhne konferenční vypořádání se zástupci krajských úřadů a 17. března 2011 vypořádání 
se zástupci resortů. Dále uvedla, že bylo vzneseno mnoho zásadních připomínek, zejména 
z praxe krajských úřadů, jejich vypořádání bude problematické. Z důvodu složitého 
vypořádání připomínek k uvedenému materiálu bylo požádáno o prodloužení termínu 
k předložení materiálu vládě, a to do konce května 2011. Mgr. P. Kalousová uvedla, že se 
bude muset lépe upravit problematika doručování a zahájení sbírky. JUDr. H. Frištenská 
ujistila členy Výboru, že prioritou je umožnění trvání sbírek na dobu neurčitou a umožnění 
konání sbírky za zákonem stanovených podmínek také jiným technickým  způsobem, než je 
taxativně uvedeno v zákoně.  
 
 
Ad 4)  

JUDr. H. Frištenská shrnula situaci ohledně zákona o dobrovolnické službě. 
Ministerstvo vnitra jako gestor předmětného zákona nepovažuje v tuto chvíli novelizaci za 
prioritní a úkol předložit novelu vládě byl z Plánu legislativních prací vlády stažen. Naopak 
velký zájem o přeložení novely zákona o dobrovolnické službě projevilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Dále JUDr. H. Frištenská uvedla, že zástupci Ministerstva 
vnitra by jako předkladatele novely zákona o dobrovolnické službě upřednostnili nadresortní 
orgán, např. Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.  
 
 
Ad 5) 

K návrhu nového občanského zákoníku uvedla JUDr. H. Frištenská, že členům 
Výboru byly rozeslány připomínky JUDr. K. Ronovské a dále připomněla, že souhrnné 
připomínky Sekretariátu již byly Ministerstvu spravedlnosti ČR zaslány, není však dosud 
známo, zda byly akceptovány.  
 
 
Ad 6) 
 JUDr. H. Frištěnská informovala členy Výboru o zadání veřejné zakázky na téma 
„Analýza aktuálních daňových zvýhodnění pro nestátní neziskové organizace a jejich 
využitelnosti jednotlivými typy nestátních neziskových organizací a konkrétních dopadů do 
ekonomiky těchto nestátních neziskových organizací.“ Veřejnou zakázku bude zpracovávat 
Ing. J. Adamec (Adamec Audit s. r. o.). Analýza by měla ověřit hypotézu, že řada daňových 
úlev je NNO nevyužívaná, protože je spojena s podmínkami, které většina NNO nenaplňuje, 
nebo konkrétní daňová úleva představuje finančně bezvýznamný přínos. Dále 
JUDr. H. Frištenská uvedla, že zakázka by měla být podkladem pro jednání s Ministerstvem 
financí ČR o konkrétní podobě daňových benefitů pro účely zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti. 
 
 
Ad 7)  

Ing. O. Haičman  informoval o stanovisku Odborového svazu autorského (dále jen 
„OSA“), který zastává názor, že v případě umístnění televizí a rádiových přijímačů na 
pokojích v zařízeních poskytujících sociální služby je provozovatel takového zařízení povinen 
platit dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, OSA autorské odměny.  
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Ing. O. Haičman dále navrhl, zda by nebylo možné iniciovat změnu zákona č. 64/2004Sb., o 
správních poplatcích, neboť dle uvedeného zákona jsou církevní právnické osoby povinny, na 
rozdíl od ostatních právních forem neziskových organizací, tyto poplatky platit.  
JUDr. H. Frištenská požadala Ing. O. Haičmana o podrobnější popis výše uvedených 
problémů a jeho zaslání na Sekretariát RVNNO, který se jím bude zabývat.  
 
 Termín příští schůze Výboru nebyl stanoven. 
 
 
 
Zápis ověřila: JUDr. Hana Frištenská 

 
 

        Mgr. Pavlína Kalousová 
     předsedkyně Výboru pro legislativu a financování  
 


