
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
č. j. 26199/2022-UVCR-6 

 

Z Á P I S 

ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

dne 13. října 2022 

 

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídila zmocněnkyně vlády 

pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. 

 

Program: 

 

1) Zahájení zasedání Rady zmocněnkyní vlády pro lidská práva, Mgr. Klárou Šimáč-

kovou Laurenčíkovou 

2) Představení nových členek a členů Rady za neziskový sektor 

3) Projednání nominací na místopředsedu Rady za neziskový sektor 

4) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 28. června 2022 

5) Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních 

neziskových organizací 

6) Rozvoj dobrovolnictví v ČR a pilotní realizace Regionálních dobrovolnických cen-

ter 

7) Informační blok 

a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování 

b) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii 

8) Různé  

Ad 1) Zahájení zasedání zmocněnkyní vlády pro lidská práva   

Druhé letošní zasedání Rady zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Klára Šimáčková 

Laurenčíková. Na úvod uvítala hosty zasedání, a to doc. PhDr. Terezu Pospíšilovou, PhD. z Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a JUDr. Michala Barboříka, ředitele Odboru prevence 

kriminality Ministerstva vnitra. Zároveň přivítala všechny nové členky a členy Rady, kteří se účastnili 

zasedání poprvé. Na úvod ještě omluvila nepřítomného předsedu vlády a předsedu Rady, který se 

z pracovních důvodů zasedání nemohl zúčastnit. 

K. Š. Laurenčíková dále informovala, že Rada má dle Statutu 36 členů, ale zatím nebyl jmenován 

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Národní sportovní agentury a Asociace 

krajů. Aktuální počet členů je tedy 32 a pro dosažení usnášeníschopnosti je zapotřebí minimálně 17 

přítomných členů s právem hlasovat. 

Tajemnice Rady provedla kontrolu účasti. K. Š. Laurenčíková konstatovala, že Rada je usnáše-

níschopná, neboť je přítomno 21 členů. 
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Poslední zasedání Rady proběhlo dne 28. června 2022. Zápis byl členům poskytnut spolu s pod-

klady pro toto zasedání. K zápisu ani návrhu dnešního programu 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 

21 0 0 

 

Program zasedání byl schválen.  

Ad 2) Představení nových členek a členů Rady za neziskový sektor 

K. Š. Laurenčíková informovala přítomné, že dnešního zasedání se účastní 13 členek a členů Rady 

za neziskový sektor, které jmenovala vláda dne 17. srpna 2022. Poté osobně předala členkám a čle-

nům Rady jmenovací dekrety a vyzvala nově jmenované do prvního funkčního období, aby se Radě 

stručně představili.    

Do prvního funkčního období byli jmenováni tito nové členky a členové Rady:  

1. paní Martina Břeňová,  

2. pan Jiří Horecký, 

3. paní Eliška Jevičová, 

4. paní Iva Kuchyňková, 

5. paní Jana Miléřová,  

6. pan Šimon Pánek,  

7. pan Jaroslav Salivar,  

8. pan Aleš Sedláček,   

9. paní Martina Zikmundová. 

 

Do druhého funkčního období byli jmenováni tito členky a členové Rady:  

1. paní Lenka Deverová, 

2. pan Aleš Mrázek, 

3. pan Jiří Stejskal,  

4. paní Lenka Vonka Černá. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Ad 3) Projednání nominací na místopředsedu či místopředsedkyni Rady za neziskový sektor 

K. Š. Laurenčíková uvedla bod programu, jehož cílem bylo projednat přijaté nominace na místopřed-

sedu Rady za neziskový sektor a navrhnout předsedovi Rady jednoho z kandidátů na tuto funkci. 

Poté předala slovo tajemnici Rady, která seznámila přítomné s dalším postupem.    

Tajemnice Rady sdělila, že vzhledem ke změně Statutu Rady již nebylo možné, aby vláda s jmeno-

váním nových členů Rady za NNO spojila také jmenování místopředsedy. Dle nového statutu Rady 
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oba místopředsedy Rady jmenuje předseda Rady, a to po předchozím projednání v Radě. Jedním 

z místopředsedů Rady je vždy člen Rady zastupující neziskový sektor.  

Dále uvedla, že v první polovině září 2022 byli osloveni členové Rady za neziskový sektor s nabídkou 

předkládání nominací či vyjádření osobního zájmu ucházet se o funkci místopředsedy Rady za ne-

ziskový sektor, s termínem do konce září 2022. 

V souladu s Metodikou participace NNO v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů 

státní správy sekretariát Rady navrhl 3 možnosti, jak zaslat návrhy:   

a) vyjádřením osobního zájmu ucházet se o funkci místopředsedy Rady ze strany jednotlivých členů 

Rady za neziskový sektor,  

b) nominací kandidáta z řad členů Rady za neziskový sektor, na němž se domluvili někteří členové 

Rady za neziskový sektor,   

c) nominací kandidáta z řad členů Rady za neziskový sektor, jež vzešla ze společné domluvy všech 

členů Rady za neziskový sektor. 

Do stanoveného termínu sekretariát Rady obdržel dvě nominace. Byl nominován Mgr. Aleš Mrázek, 

Th.D. z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Ing. Aleš Sedláček z České rady děti a mlá-

deže. 

Po seznámení se způsobem nominace K. Š. Laurenčíková požádala kandidáty na místopředsedu, 

aby se Radě představili.  

Následně byli všichni členové Rady vyzvání k tajné volbě, tedy celkem 24 přítomných členů Rady. 

Každý člen Rady měl možnost jednoho hlasu, který mohl přidělit jednomu z kandidátů, nebo se zdr-

žet hlasování. Dle výsledků tajné volby A. Sedláček získal 15 hlasů, A. Mrázek 7 hlasů a dva členové 

Rady se zdrželi hlasování.  

K. Š. Laurenčíková poděkovala členům za hlasování a pogratulovala nově zvolenému místopředse-

dovi Rady za neziskový sektor A. Sedláčkovi.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace navrhuje předsedovi Rady, aby místopředse-

dou Rady za neziskový sektor jmenoval Ing. Aleše Sedláčka. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
 

PRO Zdržel se PROTI 

24 0 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

V průběhu projednávání bodu 2 a 3 se k zasedání Rady připojili další 3 členové Rady, čímž se počet 

přítomných členů navýšil z původních 21 na 24.  

Ad 4) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 28. června 2022 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání provedla tajemnice Rady A. McGehee. Z červnového zasedání 

Rady vyplynuly pro sekretariát Rady níže uvedené úkoly:  

1. Rada navrhla předsedovi Rady, aby místopředsedkyní Rady jmenoval Mgr. Kláru Šimáčkovou 

Laurenčíkovou. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Metodika-participace-NNO_verze-po-verejnych-konzultacich_23_5_2022_final.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Metodika-participace-NNO_verze-po-verejnych-konzultacich_23_5_2022_final.pdf
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Plnění: Jmenovací dekret byl podepsán předsedou vlády dne 14. července 2022. 

2. Rada vyzvala Ministerstvo vnitra k zohlednění Doporučení při přípravě novely zákona č. 117/2001 

Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 

plánované na rok 2023.  

Plnění: Dopis byl odeslán ministrovi vnitra dne 12. července 2022. Odpověď ministra vnitra ze dne 

27. července 2022 obsahovala ocenění vynikající spolupráci mezi členy pracovních skupin a příslib 

zohlednit doporučení při novele zákona o veřejných sbírkách.   

3. Rada schválila materiál Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních 

a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy a pověřila sekretariát Rady zajištěním 

pilotního ověření metodiky na ministerstvech. 

Plnění: Pilotní ověření metodiky bude spuštěno k 1. lednu 2023. Odklad byl doporučen resorty 

z důvodu omezené kapacity v době předsednictví ČR v Radě EU. V mezidobí se připravuje sborník 

případových studií, v říjnu 2022 bude odeslána žádost resortům k možnosti spolupráce na pilotním 

testování dokumentu.  

4. Rada pověřuje sekretariát Rady, aby ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a Výborem 

pro legislativu a financování navrhl předsedovi Rady složení expertní skupiny (k systémové změně 

financování). 

Plnění: Všechny oslovené resorty (vyjma Ministerstva pro místní rozvoj) nominovaly svého zástupce 

do nově zřízeného pracovního orgánu Rady. Dne 20. září 2022 na jednání Výboru pro legislativu 

a financování byly projednány návrhy na členy za neziskový sektor a bylo odhlasováno složení 

expertní skupiny. Sekretariát Rady aktuálně připravuje jmenovací dekrety pro nové členy, které 

předloží předsedovi Rady ke schválení již tento měsíc. První jednání expertní skupiny se uskuteční 

dne 22. listopadu 2022.  

5a) Rada na základě doporučení Výboru pro EU upozornila předsedu Rady, že v případě 

nedofinancování DPH ze státního rozpočtu bude ohroženo čerpání dotací z Národního plánu obnovy 

(NPO) ze strany nestátních neziskových organizací (dále také „NNO“), které nedisponují volnými 

prostředky na spolufinancování projektů. 

Plnění: Sekretariát Rady zaslal předmětné usnesení předsedovi vlády interním sdělením (čj. 

33976/2022-UVCR) dne 4. srpna 2022.  

5b) Rada pověřila zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby se obrátila na Ministerstvo financí 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně ministerstva, jež jsou vlastníky komponent NPO, 

s žádostí o řešení DPH, respektive zahrnutí DPH mezi uznatelné výdaje projektů financovaných 

z NPO, v případě realizátorů z řad NNO. 

Plnění: Dopisy adresované Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a vlastníkům 

komponent byly odeslány dne 14. července 2022. V průběhu letních měsíců sekretariát Rady  

obdržel odpovědi téměř od všech resortů. Do zasedání Rady na žádost nereagovalo Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj. Obsah odpovědí a stanovení 

dalších kroků bylo předmětem jednání Výboru pro EU dne 26. září 2022.  

5c) Rada vnímá problém nedofinancování DPH ze státního rozpočtu jako systémový napříč celým 

rámcem NPO a vyzývá předsedu Rady k celkovému vyřešení. 

Plnění: Informace byla vzata předsedou vlády na vědomí referátníkem čj. 33976/2022-UVCR dne 4. 

srpna 2022.       
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V rámci diskuse k plnění úkolů se přihlásila S. Pýchová, konkrétně k neuznatelnosti DPH v rámci 

NPO a požádala místopředsedkyni Rady o možnost přijetí stanoviska, které by navázalo na červ-

nové usnesení Rady. Domnívá se, že čerpání NNO z tohoto programu je díky neuznatelnosti DPH 

stále ohroženo. Dále doplnila, že řešení je na jednotlivých resortech.  

K. Š. Laurenčíková reagovala s návrhem svolat společné jednání v této věci se zástupci Ministerstva 

financí, Ministerstva obchodu a průmyslu, případně vybranými vlastníky komponent a členy Výboru 

pro EU.  

Z. Odstrčilová (MPSV) informovala přítomné členy Rady o konkrétních krocích, na nichž se domluvili 

s ministerstvem práce a sociálních věcí, včetně toho, že v dalších výzvách by mělo být DPH již 

uznatelným nákladem.  

P. Vinkler (MPO) sdělil, že MPO z pozice koordinátora programu odeslalo materiál, který obsahuje 

přehled dopadů, Ministerstvu financí a že ministr financí by měl být dostatečně informován. 

P. Nováková Sadková (MŽP) vznesla dotaz, jak MPSV plánuje pokrýt náklady spojené s dofinanco-

váním DPH. Dle Z. Odstrčilové to bude řešeno jako jeden z požadavků na státní rozpočet na rok 

2023.  

H. Tajčová (MSP) sdělila, že některá ministerstva vůbec nepočítají, že by finanční prostředky NPO 

přidělovaly na aktivity NNO. Doplnila, že v tuto chvíli má Česká republika uzavřenou smlouvu s Ev-

ropskou komisí s přesně definovanými aktivitami a projekty, které se budou realizovat. V tomto ob-

dobí všichni vlastníci komponent mohou navrhnout strukturální změny smlouvy. Uvedla, že je 

vhodný čas pro návrh vhodných změn, ale doporučila řešit změny individuálně s každým vlastníkem 

komponent, ne formou plošného dopisu, což nepovažuje za nejvhodnější způsob komunikace.  

J. Miléřová uvedla, že bez hlubší znalosti programu včetně konkrétních výzev je vyjednávání s jed-

notlivými resorty technicky nerealizovatelné. Dále uvedla, že existuje Výbor pro NPO, kde jsou 4 zá-

stupci za NNO, ale výbor nemá rozhodovací pravomoc. Uvítala by, kdyby Rada v této věci přijala 

stanovisko.  

K. Š. Laurenčíková poděkovala za diskusi a vyzvala přítomné k hlasování o usnesení.  

Usnesení: 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřuje předsedu Rady, aby svolal společné 

jednání zástupců Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, ministra pro evrop-

ské záležitosti se členy Výboru pro EU Rady v zájmu řešení uznatelnosti DPH a rovného pří-

stupu k žadatelům z řad NNO v rámci NPO. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
 

PRO Zdržel se PROTI 

24 1 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

V průběhu projednávání bodu 4 se k zasedání Rady připojil další člen Rady, čímž se počet 

přítomných členů navýšil z původních 24 na 25.  
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Ad 5) Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních nezis-

kových organizací 

K. Š. Laurenčíková požádala doc. PhDr. Terezou Pospíšilovou z Fakulty humanitních studií UK 

v Praze, aby členy Rady seznámila s výsledky dotazníkového šetření, jež se zaměřilo na zkoumání 

podoby spolupráce mezi ústředními orgány státní správy a střechami a sítěmi NNO a vedlo ke zpra-

cování Analýzy spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi NNO. Analýzu členové 

Rady obdrželi jako podklad k dnešnímu zasedání.   

T. Pospíšilová informovala, že cílem výzkumu bylo popsat současný stav spolupráce státní správy 

se střechami a sítěmi NNO, dále popsat kritéria, na jejichž základě je spolupráce oboustranně na-

vazována a v neposlední řadě vytvořit doporučení na realizaci návazných opatření v oblasti podpory 

efektivního partnerství a spolupráce státní správy a neziskového sektoru. Na úvod ještě zmínila způ-

sob uspořádání výzkumu, včetně výzkumného designu, harmonogram a návratnost sběru dat.  

Stěžejní část prezentace, která je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání, se zaměřila na hlavní důvody, 

důležité bariéry, důležitá kritéria a podmínky pro navázání partnerské spolupráci mezi státní správou 

a neziskovým sektorem.  Doplnila, že nečastějšími tématy spolupráce jsou životní prostředí a udrži-

telný rozvoj a sociální služby a sociální aktivity. 

Také upozornila, že z výzkumu vyplynulo, že partnerská spolupráce představuje pro NNO určité 

náklady (nejčastěji osobní). Prostředky ze svého rozpočtu na ni alokují NNO ve 44 % případů spo-

lupráce. Na druhou stranu státní správa na spolupráci s partnery prostředky dle svých informací 

alokuje jen výjimečně – týká se to jen 14 % případů spolupráce.  V této situaci lze doporučit vytvořit 

nástroj, který by NNO jejich participaci částečně kompenzoval. 

Na závěr shrnula hlavní doporučení, a to zvýšení informovanosti státní správy o střechách/sítích 

NNO a NNO v tom smyslu, aby odbory mohly snáze najít a oslovit vhodného partnera (tematická 

shoda, transparentnost ad.): např. databáze střech/sítí při RVNNO; příklady dobré praxe; dále v ob-

lasti výběru partnerů pro spolupráci se státní správou by důraz na expertízu a tematickou shodu 

neměl zastínit veřejnou transparentnost postupů výběru partnerů (partner z řad NNO není vždy le-

gitimní jen jako expert, ale někdy též jako zástupce určitého zájmu nebo marginalizované skupiny 

ve společnosti); také neopomenout financování partnerské spolupráce a podporu kapacit střech 

a sítí NNO například vytvořením stabilního nástroje pro částečné kompenzování nákladů partnerů 

z řad NNO na participaci a poslední doporučení se týkalo definice střechy a sítě NNO, kdy odbory 

státní správy často nerozlišují NNO od střech/sítí NNO; volba definice dle účelu a oblasti, kde parti-

cipace probíhá. 

Na prezentaci T. Pospíšilové navázala tajemnice Rady, která představila Radě další související a ná-

vazná opatření, jež mají za cíl posílit spolupráci státní správy a neziskového sektoru a vyplývají ze 

Strategie spolupráce státní správy s NNO na léta 2021-2030. 

Do diskuse se přihlásil J. Salivar, kterého zaujala nízká návratnost ze strany střech a sítí NNO ve 

srovnání s odbory státní správy a pozastavil se nad významem tzv. efektivního partnerství a pod-

mínky, kdy je možné považovat partnerství za efektivní.   

T. Pospíšilová zareagovala na návratnost dotazníků a dodala, že vzhledem k tomu, že u státní 

správy byla účast na dotazníkovém šetření povinností, tak ta návratnost mohla být vyšší než 80 %. 

U NNO bylo zapojení čistě dobrovolné a dle jiných výzkumů 43 % návratnost není nízká. Na otázku 

efektivity ještě dodala, že proběhlý výzkum se na definici a podmínky efektivního partnerství neza-

měřil.  
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J. Miléřová informovala přítomné o připravované konferenci „Strategická partnerství veřejné správy 

a nestátních neziskových organizací na budování demokratické společnosti v Evropě“, která se koná 

17. a 18. října 2022 v Hrzánském paláci a na jejíž organizaci se spolupodílí sekretariát Rady. Dopl-

nila, že členové Rady jsou zvaní na konferenci.  

M. Břeňová zareagovala na navržené opatření v oblasti podpory partnerství a spolupráce státní 

správy s NNO na období 2021-2030 a uvedla, že by uvítala zapojení do debaty k revizi definice 

střešní organizace a sítě NNO. Dále zdůraznila, že jako nová členka Rady má zájem přinášet pod-

něty, které přispějí ke zvýšení důvěry v organizace občanské společnosti, které jsou jakýmsi mostem 

mezi lidem a státem. Domnívá se, že problémem české společnosti je poměrně nízká důvěra mezi 

lidmi, mezi organizacemi a také relativně nízká důvěra mezi sektory a je úkolem Rady navrhovat 

doporučení a přinášet podněty, které by zvyšovaly důvěru.  

A. Sedláček promluvil o bariéře strachu, který vnímá na straně státní správy ve vztahu k partnerství, 

respektive k této „unikátní vazbě“. Domnívá se, že jde o obavu státní správy, že vzniká jakési ko-

rupční prostředí. Ještě dodal, že to opět souvisí se zmiňovanou důvěrou. 

S. Pýchová poukázala na velkou míru neformální spolupráce mezi státní správou a střechami a sí-

těmi NNO ve vztahu k plnění Dohody o partnerství.  Uvedla, že Rada má zástupce NNO v monito-

rovacích výborech fondů EU a podmínkou je, že tyto zástupci jsou nominováni zastřešujícím sub-

jektem NNO, tím se zajistí reprezentativnost a zázemí pro jejich činnost. Zástupci NNO nejsou za 

svou veřejnou službu nijak odměňováni, alokuji vlastní zdroje, aby mohli ve veřejném zájmu naplňo-

vat například Dohodu o partnerství.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Ad 6) Rozvoj dobrovolnictví v ČR a pilotní realizace Regionálních dobrovolnických center 

Dalším tématem zasedání Rady byla problematika rozvoje dobrovolnictví v České republice, které 

se dlouhodobě věnuje Ministerstvo vnitra v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 

s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických 

center“. 

K. Š. Laurenčíková požádala JUDr. Michala Barboříka, ředitele Odboru prevence kriminality Minis-

terstva vnitra, aby Radu informoval o aktuálním stavu rozvoje dobrovolnictví v ČR a pilotní realizaci 

Regionálních dobrovolnických center.   

M. Barbořík uvedl, že dobrovolnictví v ČR aktuálně vykonává asi 600 000 osob, které odpracují cca 

450 000 hodin denně, což při přepočtu dle průměrné mzdy na rok 2020 vychází na 77 a půl milionu 

Kč denně. Hodnota dobrovolnictví na celý rok je tedy ve výši cca 30 miliard Kč. 

Na základě obecné definice dobrovolnictví, kdy se jedná o veřejně prospěšnou činnost, která je 

vykonávána dobrovolníkem ze svobodné vůle, ve volném čase, bez nároku na odměnu, protislužbu, 

nebo jiného zvýhodnění, poukázal, že ne každá dobrovolná činnost je dobrovolnictví. Ve veřejném 

prostoru se tento termín nesprávně používá. Osoby, které pomáhají ze svobodné vůle nad rámec 

svého běžného povolání, ale jsou za to odměňovány, by neměly být označovány za dobrovolníky. 

Mezi další formy pomoci, které nelze považovat za dobrovolnictví, jsou například stáže, sousedská 

výpomoc, členství aj. Představil také právní úpravu dobrovolnictví v ČR.  

Poté Radu seznámil s projektem Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění 

regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, které Ministerstvo 

https://sites.google.com/spiralis.cz/neon-konference/program?authuser=0
https://sites.google.com/spiralis.cz/neon-konference/program?authuser=0
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vnitra realizovala od září 2019 do srpna 2022. Informoval o cílech, klíčových aktivitách, výstupech 

a celkových přínosech projektu.    

V rámci své prezentace také představil činnost regionálních dobrovolnických center (dále také 

„RDC“), návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR a hlavní doporučení do budoucna, která plynou 

z návrhu.  

Jedná se zejména o posílení role kraje v dobrovolnictví, dále vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje 

dobrovolnictví na území krajů, zlepšení dostupnosti dobrovolnických služeb a rozvinutí potenciálu 

menších měst a obcí, udržování a rozvoj webových stránek RDC, včetně koordinované propagace 

dobrovolnictví v rámci kraje, která povede k uznání dobrovolnictví jako celospolečenského zájmu. 

Detailnější informace jsou uvedeny v Příloze 2 zápisu ze zasedání Rady.   

V rámci diskuse L. Vonka Černá ocenila činnost Ministerstva vnitra, které díky projektu pomohlo se 

zvýšením prestiže dobrovolnictví směrem k samosprávám, dále pomohlo lépe strategicky plánovat 

rozvoj dobrovolnictví v regionech a v neposlední řadě pomohlo RDC pro Ústecký kraj stát se sou-

částí krizového štábu Ústeckého kraje. 

A. Sedláček reagoval na informaci, kdy členství v organizaci není považováno za dobrovolnictví. Dle 

M. Barboříka je členství překážkou, pokud jde o plnění povinností člena. Pokud člen vykonává čin-

nost v organizaci nad rámec povinností člena vyplývajících ze stanov, tak to může být považováno 

za dobrovolnictví. 

Vzhledem k omezenému času pro detailnější prezentaci a diskusi K. Š. Laurenčíková poděkovala 

M. Barboříkovi a navrhla svolat samostatné setkání na toto téma.   

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Ad 7) Informační blok 

Ad 7a) Informace o činnosti Výboru pro legislativu a financování 

L. Deverová, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování (dále také „Výboru“), informovala, že 

od posledního zasedání Rady se jednání výboru uskutečnilo jednou, a to dne 20. září 2022.  

Stěžejním tématem zářijového jednání, jehož se zúčastnila také zmocněnkyně vlády pro lidská 

práva, bylo projednání a hlasování o nominacích zástupců neziskových organizací, včetně nominace 

na předsedu, do Expertní skupiny k systémové změně financování. Odhlasovaný návrh složení ex-

pertní skupiny sekretariát Rady předloží předsedovi vlády ke schválení a jmenování.  

Členové Výboru byli také na tomto jednání seznámeni s Analýzou spolupráce státní správy se střeš-

ními organizacemi a sítěmi NNO, která byla dnes prezentována na Radě.    

Na programu byla rovněž diskuse o závěrech z Expertního panelu: Potenciál soukromého dárcovství 

na veřejně prospěšné účely, který začátkem června uspořádal sekretariát Rady. Cílem této akce, 

kterou Výbor doporučil sekretariátu Rady uspořádat ještě před ustanovením pracovní skupiny k sou-

kromému dárcovství, bylo identifikovat aktuální překážky, výzvy a potřeby v této oblasti.  

Soukromé dárcovství představuje důležitý zdroj financování aktivit NNO. Podpora soukromého dár-

covství je jedním ze specifických cílů Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými 

organizacemi na léta 2021 až 2030.  

Na zářijové jednání bylo přijato usnesení, jímž Výbor pověřil sekretariát Rady s přípravou návrhu 

pracovní skupiny pro soukromé dárcovství, která bude zřízena pod Výborem pro legislativu a finan-

cování, a která se bude od příštího roku systematicky věnovat tomuto tématu. 

https://dobrokraj.cz/regionalni-dobrovolnicka-centra-v-cr/
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K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Ad 8b) Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii 

S. Pýchová, předsedkyně Výboru pro EU, informovala Radu o činnosti tohoto výboru, který se od 

posledního zasedání Rady sešel jednou, a to dne 26. září 2022.  

S. Pýchová uvedla, že Výbor pro EU aktuálně řeší tato témata: nové programové období operačních 

programů fondů EU, Dohodu o partnerství, Národní plán obnovy, předsednictví ČR v Radě EU, prin-

cipy partnerství aj.  

Na zářijovém jednání Výbor pro EU projednal odpovědi resortů na dopis zmocněnkyně vlády pro 

lidská práva ze dne 14. července 2022 ve věci neuznatelnosti DPH v Národním plánu obnovy. V této 

souvislosti Výbor pro EU vznesl zásadní připomínku v meziresortním připomínkovém řízení k mate-

riálu „Národní plán obnovy - informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku“, 

ve které Výbor pro EU mimo jiné žádá o zahrnutí DPH do uznatelných výdajů a zahrnutí NNO do 

okruhu oprávněných žadatelů jednotlivých komponent Národního plánu obnovy.  

Dále Výbor pro EU schválil ustavení pracovní skupiny k Předsednictví ČR v Radě EU a evropským 

politikám a projednal problematiku zastoupení a financování NNO v platformách operačních pro-

gramů fondů EU. 

V souvislosti s poslední projednávanou agendou je naplánováno na 24. října 2022 jednání zástupců 

a zástupkyň Rady v platformách operačních programů fondů EU programového období 2021-2027, 

jehož cílem je nastavit komunikaci mezi těmito zástupci, Radou a Výborem pro EU. 

Další jednání Výboru pro EU je naplánováno na 4. listopad 2022. Jednání se zaměří na naplňování 

principu partnerství v ČR zejména s ohledem na zastoupení NNO a účastnit se ho mimo jiné bude 

K. Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj, a 

K. Kapounová z Evropské komise DG Regio.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Ad 8) Různé 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy k tomuto bodu nikdo nepřihlásil, K. Š. Laurenčíková zasedání 

Rady ukončila.  

 

V Praze dne 7. listopadu 2022 

Zapsala: Mgr. Alexandra McGehee, tajemnice Rady 

Schválila: Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, místopředsedkyně Rady 

 


