
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
č. j. 30064/2021-UVCR 

Z Á P I S 

ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 20. července 2021 

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále také „Rada“) řídil její předseda A. 

Babiš. Zasedání Rady proběhlo za osobní účasti členů/-nek Rady a distanční účasti předsedy Rady. 

Program: 

1) Zahájení zasedání předsedou Rady 

2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady ze dne 11. února 2021 

3) Představení zásadních změn ve Strategii spolupráce veřejné správy s NNO na léta 

2021 až 2030 vzešlých z meziresortního připomínkového řízení   

4) Představení materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu 

veřejně prospěšných činností pro rok 2022 

5) Informační blok  

a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování  

b) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii 

c) Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám 

d) Informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zá-

stupců občanské společnosti v participativních procesech 

6) Různé  

Ad 1) Zahájení zasedání předsedou Rady  

Druhé zasedání Rady v roce 2021 zahájil předseda Rady A. Babiš. Na úvod informoval přítomné 

členy/-nky o tom, že vláda na svém jednání dne 12. července 2021 schválila Strategii spolupráce 

veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, klíčový strategický 

dokument, který cílí mimo jiné na zlepšení pohledu naší společnosti na NNO a jejich roli v každo-

denním životě. Dále doplnil, že druhý důležitý materiál Rady, který vláda schválila na svém jednání 

dne 7. června 2021, nese název Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně 

prospěšných činností pro rok 2022. Materiál bude představen v rámci bodu 4 dnešního zasedání.      

Přítomné také informoval o jmenování dvou nových členů Rady. Do Rady byli nově jmenováni ná-

městek Mgr. Lukáš Klučka z Ministerstva obrany a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Mgr. 

Radka Vladyková.   
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Dále předseda Rady přivítal hosta zasedání, a to Ing. Markétu Kabourkovou, místopředsedkyni Ná-

rodní sportovní agentury. 

Rada má v současné době 33 členů, pro dosažení usnášeníschopnosti je zapotřebí minimálně 17 

přítomných členů s právem hlasovat. Předseda konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť je 

přítomno 25 členů. 

Poslední zasedání Rady proběhlo dne 11. února 2021. Zápis byl členům poskytnut spolu s podklady 

pro toto zasedání. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

Usnesení:  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schvaluje program dnešního zasedání. 

Hlasování o návrhu usnesení proběhlo následovně: 

PRO Zdržel se PROTI 

25 0 0 

 
Program zasedání byl schválen.  

Ad 2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 11. února 2021 

Ještě před samotnou kontrolou úkolů tajemnice Rady seznámila přítomné s aktivitami sekretariátu 

Rady, které souvisí s doporučeními Rady vzešlými z předchozích zasedání Rady.  

a)  V záři 2020 Rada doporučila sekretariátu Rady, aby zahájil jednání se zástupci Ministerstva vni-

tra (dále jen „MV“) ve věci zrušení informačního systému o NNO. Dne 12. dubna 2021 byl mate-

riál s názvem „Návrh na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích 

a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového 

šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem“ schválen vládou usnesením č. 360. Na zá-

kladě tohoto usnesení v roce 2023 MV převede finanční prostředky až do výše 3 mil. Kč ze své 

kapitoly do kapitoly ČSÚ rozpočtovým opatřením a každé čtyři roky, počínaje rokem 2023, ČSÚ 

provede šetření dobrovolnické činnosti v ČR v rámci výběrového šetření pracovních sil. Reali-

zace návazných šetření v pravidelném čtyřletém intervalu bude odvislá od zajištění finančních 

prostředků.  

b)  V souvislosti s novelou zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se podle § 

125a u spolku, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku pouze údaje převzaté z někdejší evidence 

občanských sdružení, objeví údaj o neaktivním statusu. Z celkového počtu 102 000 spolků evi-

dovaných ve spolkovém rejstříku u 47 000 spolků chybí povinné údaje. Údaj o neaktivním statusu 

ve spolkovém rejstříku bude vymazán, uvede-li spolek stav svého zápisu do souladu s poža-

davky zákona. Dne 5. května 2021 sekretariát Rady zveřejnil na webových stránkách Rady ná-

vodné informace, jak postupovat v případě, že si spolek nesplnil své povinnosti ve vztahu k ob-

čanskému zákoníku a v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný. Informaci 

připravila JUDr. Lenka Deverová, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování.  

c)  Sekretariát Rady nabízí k zapůjčení putovní fotografickou výstavu „Česká vlna solidarity aneb 

Občanská společnost v boji proti covid-19“, která na fotografiích pořízených NNO zachycuje šíři 

a formu pomoci občanské společnosti na jaře 2020, kdy byla naše společnost zasažena první 

vlnou pandemie. Výstava byla doposud zapůjčena Městskému úřadu Prachatice (10. února - 10. 

března 2021), Dobrovolnickému centru, z.s. (12. března - 29. dubna 2021) a RUBIKON Centrum, 

z.ú. (1. května – 15. června 2021).   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplneni-zakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
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Po představení činnosti sekretariátu Rady provedla tajemnice Rady A. McGehee kontrolu úkolů z mi-

nulého zasedání. Z minulého zasedání Rady vyplynuly pro sekretariát Rady tři níže uvedené úkoly:  

Úkol: Rada vzala na vědomí informaci k problematice zajišťování dobrovolníků v době pandemie 

nemoci covid-19 z pohledu NNO a doporučila Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví a Minis-

terstvu práce a sociálních věci, aby urychleně řešily dílčí legislativní nedostatky a posílily finanční 

zabezpečení dobrovolnické činnosti, která v mimořádných situacích doplňuje podporu a pomoc pro 

nejpostiženější skupiny obyvatelstva. 

Plnění: Úkol zůstává v řešení. Sekretariát Rady se spojil s O. Haičmanem, ředitelem Diecézní charity 

Brno, který prezentoval problematiku na minulém zasedání. Na tomto zasedání se členové Rady 

shodli, že řešením není změna zákona o dobrovolnické službě v gesci MV, který upravuje dobrovol-

nictví v obecné šíři, ale zákony upravující sociální a zdravotní služby v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.    

Úkol: Rada vzala na vědomí cíle a opatření připravované Strategie spolupráce veřejné správy s NNO 

na léta 2021 až 2030 a požádala svého předsedu, aby finalizovaný strategický materiál rozeslal do 

meziresortního připomínkového řízení a poté předložil vládě. 

Plnění: Dne 31. března 2021 byl materiál postoupen do meziresortního připomínkového řízení s ter-

mínem dodání stanovisek do 16. dubna 2021. Materiál byl po vypořádání vznesených připomínek 

předložen vládě dne 12. července 2021 ke schválení.  

Úkol: Rada vzala na vědomí Souhrnnou informaci o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní 

oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 a pověřila sekretariát Rady, aby zpřístupnil 

materiál veřejné správě, veřejnosti a NNO a zpracováním materiálu pro rok 2020. 

Plnění: Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační 

politiky vůči NNO pro rok 2019 byla rozeslána všem resortům dne 23. února 2021 a na webových 

stránkách Rady byla zveřejněna dne 1. března 2021. V současné době sekretariát Rady připravuje 

materiál pro rok 2020.  

Usnesení:  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informace o plnění úkolu z mi-

nulého zasedání. 

Hlasování o návrhu usnesení proběhlo následovně: 

PRO Zdržel se PROTI 

25 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 3) Představení zásadních změn ve Strategii spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 

až 2030 vzešlých z meziresortního připomínkového řízení 

Tajemnice Rady seznámila přítomné s výsledky meziresortního připomínkového řízení a finální po-

dobou Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 (dále jen „Strategie“).  Ko-

nečnou verzi Strategie včetně příloh obdrželi členové/-nky Rady jako podklad k dnešnímu zasedání. 
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Na úvod vystoupení tajemnice Rady informovala o průběhu meziresortního připomínkového řízení 

včetně celkového počtu vznesených zásadních a doporučujících připomínek. Poté v rámci své pre-

zentace seznámila členy Rady s vybranými změnami, které vzešly z připomínkového řízení.  

Jednou ze zásadních změn je rozšíření užšího vymezení NNO o evidované církevní právnické 

osoby. Původní užší vymezení NNO dle Státní politiky vůči NNO na léta 2015 až 2020 řadilo mezi 

NNO následující právní formy – spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně 

prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společností a školské právnické 

osoby. Navrhované rozšíření není v rozporu s mezinárodně sdílenou definicí, tzv. strukturálně-ope-

racionální definicí, o kterou se užší vymezení NNO opírá. Veřejně prospěšné služby třetím osobám 

nabízejí nejen účelová zařízení církví a náboženských společností, ale i další církevní právnické 

osoby. Strategie proto nově zařadila všechny evidované církevní právnické osoby mezi právní formy 

NNO, které tvoří užší vymezení NNO.    

Další významnou změnou, která je výsledkem vypořádání zásadní připomínky vznesené Minister-

stvem financí (dále jen „MF“), je návrh nového opatření C.3.2 Novelizovat Zásady vlády pro posky-

tování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 

orgány státní správy, jež cílí na zefektivnění dotačních řízení, například prostřednictvím nastavení 

kritérií pro posouzení kredibility žadatele, dále nastavení pravidelného vyhodnocování programu 

včetně aktualizace výzev před jejich vyhlášením.  

V rámci specifického cíle C.3 Zefektivnění systému financování NNO z veřejných rozpočtů proběhla 

významná úprava ještě u jednoho opatření. Na základě zásadní připomínky MF původní opatření  

C.3.6 Usilovat o systémovou změnu financování  u poskytovatelů veřejně prospěšných služeb a čin-

ností z řad NNO bylo nahrazeno opatřením C.3.6 Ustavení expertní skupiny, která by vyhodnotila 

možnosti případné systémové změny financování.  

Tajemnice Rady dále informovala přítomné, že v oblasti podpory rozvoje dobrovolnictví se podařilo 

udržet beze změny dvě klíčová opatření v gesci MV, a to C.2.1 Na základě vyhodnocení realizova-

ného projektu k rozvoji dobrovolnictví zpracovat a předložit vládě ke schválení koncepční strategický 

materiál v oblasti rozvoje dobrovolnictví v ČR (1. 1. 2023 - 31. 12. 2024) a C.2.3 Navýšit finanční 

alokaci dotačního programu MV s názvem Rozvoj dobrovolnické služby (akreditovaní žadatelé podle 

§ 6 zákona o dobrovolnické službě) o min 50 %. Na závěr tajemnice Rady představila přítomným 

implementační plán Strategie.  

H. Válková poděkovala sekretariátu Rady za práci, kterou věnoval vypořádání vznesených připomí-

nek a přípravě Strategie k předložení na vládu. Doplnila, že v některých případech se jednání s při-

pomínkovými místy sama účastnila, jako například s MF, kde se podařilo najít kompromis v podobě 

ustanovení expertní skupiny, nebo s MV ve věci navýšení alokace dotačního programu. H. Válková 

na závěr poděkovala vládě premiéra A. Babiše za schválení Strategie, která je závazná pro další 

vlády.      

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o výsledcích mezi-

resortního připomínkového řízení a finální podobě Strategie spolupráce veřejné správy s 

NNO na léta 2021 až 2030 schválené vládou dne 12. července 2021.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

25 0 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 4) Představení materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu ve-

řejně prospěšných činností pro rok 2022 

A. McGehee představila přítomným Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu ve-

řejně prospěšných činností pro rok 2022 (dále jen „Hlavní oblasti“), který zpracoval sekretariát Rady 

na základě podkladů zaslaných jednotlivými ministerstvy. Zpracování Hlavních oblastí a jejich před-

ložení vládě v termínu do 31. května 2021 vyplývá z usnesení vlády ze dne 22. června 2020 č. 681. 

Hlavní oblasti mají za cíl poskytnout vládě informace o jednotlivých oblastech státní podpory, jež stát 

vynakládá formou dotací na činnosti veřejně prospěšného charakteru. 

Hlavní oblasti pro rok 2022, které vláda schválila dne 7. června 2021 usnesením č. 517, nabízejí 

přehled 18 tematických hlavních oblastí včetně popisu 88 dotačních programů plánovaných pro rok 

2022. A. McGehee informovala o 5 nových programech, které budou vyhlášeny v nadcházejícím 

roce a také představila celkové finanční alokace dle hlavní oblasti a poskytovatele s tím, že tato data 

jsou pouze orientační. Na závěr své prezentace A. McGehee informovala přítomné o dodržování 

doporučovaných termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro rok 2021, které vyplývají 

ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy.  

H. Válková upozornila na význam doporučovaných termínů, které vedou ke zrychlení dotačních ří-

zení a ocenila, že u více než 50 % poskytovatelů proběhlo vyplácení dotací do 31. března. 2021.  

A. Mrázek vznesl dotaz na celkovou výši odhadovaných prostředků, kterou bude přerozdělovat Ná-

rodní sportovní agentura (dále jen „NSA“). Dodal, že dotaz ohledně finanční podpory sportu, který 

je v nepoměru s dalšími oblastmi, zaznívá od NNO.    

A. Babiš informoval, že podpora sportu je prioritou této vlády, prezentovaná částka v Hlavních ob-

lastech není finální, je podstatně vyšší (cca 10,5 mld. Kč) a tyto prostředky jsou určeny na financo-

vání různých programů jako například Můj klub, Kabina aj. Vzhledem k tomu, že NSA je samostatnou 

kapitolou rozpočtu a finanční podpora cílí na jiný charakter činnosti než neziskový, dle jeho názoru 

by financování NSA nemělo být předmětem sledování Rady.  

Z. Ertl vyjádřil souhlas s předsedou Rady a dodal, že alokaci do oblasti sportu nepovažuje za dosta-

tečnou. Poukázal na problém narůstající obezity u mladé populace zejména v poslední době z dů-

vodu pandemie, která zhoršila problém obezity u dětí. Uvedl, že finance spojené s řešením obezity 

populace se odhadují na 160 mld. Kč, proto alokaci ve výši 10,5 mld. Kč nepovažuje za vysokou.  

M. Kabourková, místopředsedkyně NSA, doplnila, že NSA pro rok 2021 zpracovala cca 15 tis. žá-

dostí zaměřených zejména na podporu dětí a mládeže. Do programu Můj klub, největšího programu 

NSA, bylo alokováno 1,644 mld. Kč. V případě alokace do provozu a údržby proběhlo navýšení ze 

400 mil. Kč na 550 mil. Kč a výhledově může dojít ještě k dalšímu navýšení této alokace. Dodala, 

že sportovní organizace mají standardní právní formu NNO, ale způsob financování z NSA se liší 

od ostatních. Prostředky nejsou určeny na projekty, ale na činnost sportovních organizací a také na 

cvičící děti.     

A. McGehee zareagovala na vyjádření A. Babiše, který nesouhlasí se sledováním podpory sportu 

v rámci Hlavních oblastí. Sportovní organizace (sportovní kluby a tělovýchovné jednoty), které NSA 

podporuje v rámci programu Můj klub, a kterých je cca 7 tis., mají právní formu NNO (spolek). Můj 
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klub je ojedinělý program s velmi vysokým počtem příjemců z řad NNO, proto je sledován Radou. 

Rada se ve své působnosti nevěnuje pouze oblasti financování, ale dalším průřezovým tématům 

(například legislativa), které se týkají NNO včetně spolků bez ohledu na oblast jejich činnosti.     

Na závěr diskuse A. Babiš zopakoval názor, že oblasti, které mají samostatné kapitoly rozpočtu 

(svoje ministerstva a NSA), jsou z jeho pohledu jiného nežli neziskového charakteru.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci k materiálu Hlavní 

oblasti státní dotační politiky vůči NNO na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 

2022.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

19 6 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 5) Informační blok   

Ad 5 a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování 

Členka Rady a předsedkyně Výboru pro legislativu a financování (dále jen „Výbor“) L. Deverová 

informovala přítomné o činnosti Výboru, který se od posledního zasedání Rady sešel jednou, a to 

dne 11. května 2021.  

Hlavním bodem květnového programu bylo představení a projednání zásadních připomínek vzne-

sených resorty v rámci meziresortního připomínkového řízení ke Strategii. K jednotlivým připomín-

kám proběhla rozprava a členové Výboru poskytli rady a doporučení pro vypořádání jednotlivých 

připomínek, zejména k vypořádání připomínky vznesené MF k opatření, které cílilo na změnu způ-

sobu financování některých veřejně prospěšných služeb a činností NNO. 

Dalším důležitým bodem jednání bylo projednání sporné definice pacientské organizace v poslanec-

kém pozměňovacím návrhu k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Poz-

měňovací návrh v té době prošel 2. čtením a podle navrhované definice by mohl být pacientskou 

organizací pouze spolek. V případě přijetí návrhu by tak OPS a ústavy ztratily postavení pacientské 

organizace. Členové Výboru přijali jednohlasně usnesení, kterým se obrátili na prof. Válkovou, zmoc-

něnkyni vlády pro lidská práva, aby v zájmu rovného přístupu k pacientům podpořila přijetí takové 

definice pacientské organizace, která nebude diskriminačně rozlišovat mezi stávající právními for-

mami pacientských organizací tj. mezi spolky, obecně prospěšnými společnostmi a ústavy a zajistí 

stejná práva jak pacientům - členům a klientům spolků, tak pacientům – členům orgánů a klientům 

obecně prospěšných společností a ústavů. Díky významné podpoře H. Válkové se podařilo, že v PS 

ČR byl přijat pozměňovací návrh předsedy ústavně právního výboru PS PČR, kterým je umožněno, 

aby pacientskou organizací mohly být kromě spolků také obecně prospěšné společnosti a ústavy. 

L. Deverová ještě dodala, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění byla zařazena na pro-

gram 14. schůze Senátu PČR a dle dostupných informací by neměl být problém se schválením.      

Mezi další témata květnového jednání patřila problematika spolků, na kterou upozornila tajemnice 

Rady v bodu 2 dnešního zasedání. 
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H. Válková poděkovala členům Výboru za jejich práci a zástupcům občanské části Rady za jejich 

aktivní účast na prosazení pozměňovacího návrhu, který nediskriminuje mezi právními formami 

NNO.   

O. Mátl v rámci rozpravy dal ke zvážení, také s ohledem na důležitost tématu, přijetí samostatného 

usnesení Rady, které má silnější hlas než Výbor.    

H. Válková odpověděla, že usnesení Rady nebylo možné v této věci přijmout z časových důvodů, 

souhlasila však s přijetím usnesení Rady pro futuro, pokud členové Rady tento návrh podpoří (viz 

hlasování o usnesení II.).  

H. Volná vznesla dotaz na expertní skupinu, která má jednat o možnostech případné systémové 

změny financování a jejíž ustanovení plyne ze Strategie. A. McGehee informovala, že expertní sku-

pina bude zřízená pod Výborem, ale složení a cíle nebyly doposud s MF projednány.  

Usnesení: 

I. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o činnosti 

Výboru pro legislativu a financování.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

23 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
II. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vyzývá, aby při vymezování právní de-

finice pacientské organizace nebylo diskriminačně rozlišováno mezi jednotlivými for-

mami NNO.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

22 1 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Před projednávání bodu 5 a) se omluvil ze zasedání předseda Rady a jeden člen Rady, čímž se 
počet přítomných členů snížil na 23. 

Ad 5 b) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii 

Tajemnice Rady A. McGehee informovala, že Výbor pro Evropskou unii (dále jen „Výbor EU“) se v 

letošním roce zatím nesešel. V současné době je Výbor EU neaktivní z důvodu rezignace jeho před-

sedkyně paní Pavly Dusíkové Jindrové, MSc., dále na své funkce rezignovali i jeho dva místopřed-

sedové.  

Nicméně zástupci neziskového sektoru projevili silný zájem o znovuobnovení Výboru EU, a to v 

souvislosti s probíhajícími přípravami nového programového období EU fondů a s novými evrop-

skými programy určenými na obnovu ekonomiky po pandemii covid-19 (např. Národní plán obnovy). 

Sekretariát Rady proto dne 3. června 2021 svolal neformální přípravné jednání s vybranými experty 

na evropskou problematiku z řad členů Rady a jeho pracovních orgánů. Cílem jednání bylo stanovit 

priority Výboru EU pro následující období, dále proběhla diskuze nad nominačním procesem do 
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platforem EU fondů 2021+ a nad nastavením efektivní spolupráce se zástupci NNO v platformách. 

Další jednání Výboru EU, které bude do jmenování nového řádného předsedy řídit RNDr. Jiří Kulich, 

je naplánováno na 31. srpna 2021. 

H. Válková podotkla, že původně zvažovala navrhnout zrušení Výboru EU z důvodu jeho dlouhotr-

vající nečinnosti, ale přiklonila se k názoru Výbor EU udržet do příštího zasedání Rady, na kterém 

se posoudí jeho činnosti.  

A. Mrázek vyjádřil lítost, že Výbor EU nejednal v důležitém období, kdy se připravovalo nové pro-

gramové období EU fondů, a vyzval přítomné, aby případně zvážili svou účast na tomto Výboru EU. 

H. Válková podpořila výzvu A. Mrázka a požádala přítomné, aby přes prázdniny zvážili své možnosti.  

S. Pýchová upozornila, že v blízké době nás čeká předsednictví ČR v Radě EU a navrhla, aby se 

Výbor EU zabýval zapojením NNO do přípravy předsednictví.  

J. Krist připomněl jeden z důvodů, který stál za roční nečinností Výboru EU. Předsedkyně Výboru 

EU se rozhodla rezignovat na předsednictví ve Výboru EU a členství v Radě v červnu 2020 poté, co 

vláda neakceptovala Radou nominované zástupce ČR do Evropského hospodářského a sociálního 

výboru.    

J. Kamenický vyjádřil podporu udržení Výboru EU nejenom kvůli předsednictví, ale také dotažení 

přípravy nového programového období EU fondů, které s sebou nese spoustu úkolů. Doporučil ne-

hledat zapojení pouze od členů Rady, ale zamyslet se nad externími experty.  

L. Deverová doplnila, že většina členů Výboru pro legislativu a financování nejsou členy Rady, proto 

dala ke zvážení, aby Rada přijala usnesení, kterým žádá své členy o zaslání návrhů vhodných kan-

didátů z řad státní správy a NNO na členy a předsedu Výboru EU.    

V souvislosti se schválenou Strategii M. Kaufmann upozornila na hraniční oblasti, které jsou podpo-

rovány kohezní politikou, navrhla proto, aby Výbor EU tuto oblast také sledoval a tím se zabránilo 

možným duplikacím ve financování stejných oblastí a cílů intervencí.        

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o aktuálním stavu 
činnosti Výboru pro Evropskou unii a obrací se na své členy s žádostí o zaslání návrhů na 
nominace nových členů, včetně předsedy/-kyně, a to do 31. srpna 2021. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

23 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 

Ad 5 c) Pracovní skupina k veřejným sbírkám  

Tajemnice pracovní skupiny H. Fungačová seznámila přítomné s činností Pracovní skupiny k veřej-

ným sbírkám, která se od posledního zasedání Rady sešla celkem třikrát (dne 31. března 2021, 6. 

května 2021 a 21. června 2021). Pracovní skupina se zabývala návrhy na budoucí úpravu prvních 

dvou paragrafů zákona o veřejných sbírkách, tj. diskutovala problematiku předem neurčeného ok-

ruhu přispěvatelů, definici veřejně prospěšného účelu a otázku právnické osoby jako pořadatele 

sbírky. Řešila také tematickou oblast týkající se výkaznictví a kontroly veřejné sbírky a hranici na 
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úhradu nákladů spojených s konáním veřejné sbírky. Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových 

stránkách Rady.  

H. Fungačová doplnila, že v květnu 2021 došlo také k ustavení Pracovní skupiny k veřejným sbírkám 

při MV, do níž byli jmenování 2 zástupci Pracovní skupiny k veřejným sbírkám při Výboru pro finan-

cování a legislativu Rady. Pro účely jednání pracovní skupiny při MV dne 7. června 2021 vznikl pro 

naše zástupce podklad – obecná a konkrétní doporučení k § 1 a § 2 zákona o veřejných sbírkách, 

který reflektoval proběhlá jednání. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v září a bude se 

zabývat metodami/způsoby pořádání veřejné sbírky a sankcemi. 

J. Kamenický informoval, že byl také jmenován členem pracovní skupiny při MV a svou roli vnímá 

ve sbližování stanovisek jednotlivých pracovních skupin.  

O. Mátl informoval, že gestorem zákona o veřejných sbírkách je MV a na základě předchozí domluvy 

byli do pracovní skupiny při MV přizvání zástupci Rady. Ještě dodal, že další jednání je plánováno 

na září 2021 a informace z těchto jednání jsou Radě k dispozici. O. Mátl také upozornil na aktuálnost 

a závažnost tohoto tématu zejména v souvislosti s pořádáním veřejných sbírek na pomoc oblastem 

postiženým tornádem.     

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o činnosti Pracovní 

skupiny k veřejným sbírkám.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

21 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Před projednávání bodu 5 c) se omluvili ze zasedání dva členové Rady, čímž se počet přítomných 
členů snížil na 21. 

Ad 5 d) Informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech 

Místopředseda Rady a člen nové Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců 

občanské společnosti v participativních procesech Mgr. Aleš Mrázek, Th.D seznámil přítomné s čin-

ností této pracovní skupiny. Na únorovém zasedání Rady došlo k informování o této nově ustavo-

vané pracovní skupině a o vyhlášení veřejné výzvy (dne 4. února 2021) k nominaci členů zastupují-

cích neziskový sektor do této pracovní skupiny. Její ustavení vychází jak z nové Strategie tak Akč-

ního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, jehož zpracovatelem 

je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MSp“). Co se týče gescí, sekretariát Rady zajišťuje jednání 

pracovní skupiny, která bude tvořit metodiku, po organizační stránce. Za obsahovou stránku meto-

diky zodpovídá MSp, konkrétně Oddělení boje proti korupci, které koordinuje činnosti spojené s člen-

stvím ČR v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí. Implementační fázi metodiky 

bude zajištovat ÚV. 

Co se týče nominačního procesu, členové/-nky Rady zastupující neziskový sektor byli dne 19. 

března vyzváni k hlasování o přijatých nominacích formou per rollam a do pracovní skupiny zvolili 8 

osob zastupující neziskový sektor. Paritně je v pracovní skupině zastoupena státní správa. Složení 

a zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách Rady. 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskvs/pracovni-skupina-k-verejnym-sbirkam-185605/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskvs/pracovni-skupina-k-verejnym-sbirkam-185605/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech--187600/
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Pracovní skupina se sešla doposud dvakrát (27. května a 14. června). Výstupem její práce bude 

stručná metodika. Došlo ke schválení navržené osnovy metodiky a aktuálně probíhají práce na první 

verzi metodiky. Od 1. ledna 2022 by měla být metodika zaváděna do praxe jednotlivých ministerstev 

a ústředních správních úřadů, a to nejprve formou pilotního projektu v rámci jednoho ministerstva.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace bere na vědomí informaci o činnosti Pracovní 

skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních 

procesech.  

Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO Zdržel se PROTI 

21 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 6) Různé 

L. Vonka Černá navrhla ustanovit oblast „dobrovolnictví“ jako samostatnou oblast v rámci materiálu 

Hlavní oblasti státní dotační politika vůči nestátním neziskových organizacím na podporu veřejně 

prospěšných činností.    

J. Krist upozornil na probíhající aktualizaci strategického dokumentu Česká republika 2030 a v této 

souvislosti vznesl podnět, aby Rada iniciovala srovnání rozpočtů na aktivity NNO například do ob-

lasti vzdělávání, sociální aktivity, děti a mládež aj., s cíli a plány České republiky tak, jak jsou zo-

hledněny ve strategickém rámci Česká republiky 2030.    

Místopředsedkyně Rady poděkovala přítomným za účast. Termín příštího zasedání Rady byl před-

běžně stanoven na listopad 2021.   

 

                                                                              Ing. Andrej Babiš. 

předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 


