
271/2013 – OLP

Z Á P I S
ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

dne 9  . října 2012  

Úřad vlády České republiky

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) zahájil její 
předseda  Dr.  Ing.  J.  Drábek,  poté  její  zasedání  řídila  její  místopředsedkyně  Mgr.  M. 
Šimůnková.

Program zasedání:

1) Zahájení

2) Seznámení nových členů Rady s jejím posláním a principy její práce

a) Informace o práci Rady v roce 2011 a 2012

b) Rada, její statut a jednací řád

c) Plán činnosti Rady do konce roku 2012 a výhled na první pololetí 2013

3) Informace o výborech Rady

a) Činnost Výboru pro Evropskou unii a návrh jeho rekonstrukce

b) Činnost Výboru pro legislativu a financování a návrh jeho rekonstrukce

c) Informace o ukončení činnosti Výboru pro regiony

4) Informační blok

a) Financování nestátních neziskových organizací

• Usnesení  vlády  ze  dne 13.  června 2012 č.  410 o  Hlavních  oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013

• Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2011

• Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2013

1



b) Zpráva  výboru  MONEYVAL  Rady  Evropy  –  informace  o  naplnění  usnesení 
vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 824 a návrh dalšího postupu

c) Sociální  podnikání  –  výsledek  pracovních  seminářů  „Sociální  podnikání  jako 
nástroj v rozvoji regionů“

5) Stanovení dalšího termínu zasedání Rady

6) Různé

Ad 1) Zahájení

Dr.  Ing.  J.  Drábek  zahájil  zasedání  Rady  a  přivítal  všechny  přítomné.  Představil 
i hosty dnešního zasedání. Uvedl, že se Rada sešla poprvé v novém složení, které vychází 
z nového Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630. Dr. Ing. J. 
Drábek  poté  představil  základní  body  tohoto  statutu.  Následně  předal  řízení  zasedání 
místopředsedkyni Rady Mgr. M. Šimůnkové.

Mgr. M. Šimůnková konstatovala, že je přítomno 23 členů Rady z 32 členů, Rada je 
tedy usnášeníschopná.

Mgr. P. Kalousová navrhla zařadit na program zasedání tři nové body:  připravovaný 
Rozbor  financování  nestátních  neziskových  organizací  (dále  jen  „NNO“)  z veřejných 
rozpočtů v roce 2011, Analýzu výročních zpráv nadací  – příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu v roce 2011 a podnět  od Ing.  A. Sedláčka ohledně vedení  spolkového 
rejstříku.  Tento bod navrhla zahrnout do bodu č. 3b). Mgr. M Šimůnková navrhla zařadit 
Rozbor  financování  NNO  z veřejných  rozpočtů  v roce  2011  a  Analýzu  výročních  zpráv 
nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011 do bodu č. 4a).

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  schválila  program 
dnešního zasedání, ve znění vznesených připomínek.

Ad 2) Seznámení nových členů Rady s jejím posláním a principy její práce

Ad 2a) Informace o práci Rady v roce 2011 a 2012

Mgr. M. Šimůnková předala slovo JUDr. H. Frištenské, tajemnici Rady.

JUDr.  H.  Frištenská  představila  přítomným  základní  rámec  fungování  Rady,  její 
složení  a  cíle.  Rada  se  zabývá  především  obecnou  situací  NNO  v České  republice,  což 
znamená  především legislativou,  související  s NNO  a  jejími  dopady,  financováním  NNO 
a problematikou využívání pomoci ze strukturálních fondů ve vztahu k NNO.

V roce  2011  pracovala  Rada prakticky  celý  roky  bez  předsedy,  pod  vedením  své 
místopředsedkyně. Přesto bylo vládě předloženo celkem 10 materiálů. Nejdůležitějším z nich 
byla novela zákona o veřejných sbírkách – tato novela nabyla účinnosti dne 1. července 2012.
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V roce  2012  pokračovala  Rada  zejména  v přípravě  na  nové  programovací  období 
Evropské unie (dále jen „EU“), zabývala se problematikou transparentnosti  NNO v oblasti 
financování ve vztahu k nálezům výboru MONEYVAL Rady Evropy, a konaly se kulaté stoly 
na téma sociálního podnikání. Kromě toho byly vládě předloženy každoročně předkládané 
materiály. V centru zájmu Rady byla také nově vznikající legislativa, která má vztah k NNO – 
především Občanský zákoník.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  vzala  na  vědomí 
předložené informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 
2011 a 2012.

Ad 2) Seznámení nových členů Rady s jejím posláním a principy její práce

Ad 2b) Rada, její statut a jednací řád

Mgr. M. Šimůnková na úvod zdůraznila, že Rada je poradním orgánem vlády v oblasti 
neziskového sektoru. Nový Statut Rady posiluje především expertní charakter tohoto orgánu 
a měl by být i odpovědí na otázku, zda Rada reprezentuje neziskový sektor či nikoliv – tedy 
nereprezentuje.  Neziskový  sektor  čeká  řada  změn,  souvisejících  zejména  s komplexní 
rekodifikací  soukromého  práva  a  jejího  uvádění  do  praxe.  Stagnuje  podpora  z veřejných 
zdrojů, je tedy nutné se zabývat finanční udržitelností.  Ministerstvo spravedlnosti (dále jen 
„MSP“) pokračuje na tvorbě zákona o veřejné prospěšnosti. Tento zákon začala v minulosti 
tvořit právě Rada.

Mgr. M. Šimůnková dále informovala o hlavních změnách, které přinesl nový Statut 
Rady: maximální počet členů Rady klesl z 39 na 32. Občanské členy Rady jmenuje vláda, 
náměstky ministrů,  zastupující  v Radě jednotlivé  resorty,  jmenuje předseda Rady.  Z titulu 
svých funkcí jsou členy Rady zmocněnec vlády pro lidská práva a předsedové Asociace krajů 
České republiky (dále jen „AK ČR“) a Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMO 
ČR“). Bylo zřízeno předsednictvo Rady, skládající se s předsedy a místopředsedů Rady, které 
řeší operativní záležitosti  mezi zasedáními Rady.  Zachovány zůstaly Výbor pro legislativu 
a financování  a Výbor pro EU. Výbor pro regiony byl  zrušen.  Kromě statutu Rady,  který 
schvaluje vláda, bude nutné dále novelizovat i jednací řád Rady, který schvaluje sama Rada.

M. Čermák uvedl, že je na dnešním zasedání jako host, zastupující předsedu AK ČR, 
nemůže tedy vznášet  návrhy.  Přesto požádal  Radu o zvážení,  zda by nebylo  možné,  aby, 
stejně jako náměstci ministrů, mohli mít i předsedové AK ČR a SMO ČR své stálé zástupce.

Mgr. M. Šimůnková poděkovala za podnět, nicméně upozornila, že všechny změny 
Statutu  Rady  musí  být  schváleny  vládou.  V nejbližší  době  se  však  žádná  změna  statutu 
nechystá.  Přislíbila  však,  že  pokud  budou  v budoucnu  změny  statutu  připravovány,  bude 
návrh M. Čermáka vzat v úvahu.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  vzala  na  vědomí 
informace o Statutu a Jednacím řádu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
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• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně uložila sekretariátu Rady 
vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  připravit  návrh  nového  jednacího  řádu 
a předložit ho na příštím zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Ad 2) Seznámení nových členů Rady s jejím posláním a principy její práce

Ad 2c) Plán činnosti Rady do konce roku 2012 a výhled na první pololetí 2013

Mgr.  M.  Šimůnková  konstatovala,  že  hlavním  úkolem  Rady  bude  zabývat  se 
udržitelností financování NNO a také novým modelem financování NNO. Budou muset být 
změněny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO 
ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“). První, technická revize Zásad, by měla 
být provedena ještě do konce tohoto roku. Jejím cílem by bylo zejména uvedení Zásad do 
souladu  s protikorupční  novelou  zákona  o  rozpočtových  pravidlech  a  se  zákonem 
o základních registrech. Celková změna Zásad by měla být vládě předložena do konce roku 
2013.

JUDr. H. Frištenská poté podrobně představila přítomným návrh Plánu činnosti Rady 
do konce roku 2012 a výhled na první pololetí  2013, který byl  Radě rozeslán jako jeden 
z podkladů pro dnešní zasedání.

Usnesení:

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila plán činnosti 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do konce roku 2012 a výhled na první 
pololetí 2013 (viz Příloha č. 2).

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně uložila  svému Výboru 
pro  legislativu  a  financování  zpracovat  informaci  (analýzu)  o  současné  situaci 
v oblasti financování aktivit  nestátních neziskových organizací a předložit  jí Radě 
vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  k  projednání  do  konce  února  2013.  Na 
základě této informace (analýzy) zvolí Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 
svůj další postup v oblasti financování nestátních neziskových organizací.

Ad 3) Informace o výborech Rady

Ad 3a) Činnost Výboru pro Evropskou unii a návrh jeho rekonstrukce

Informaci o činnosti výboru přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.

RNDr. M. Kundrata na úvod především pro nové členy Rady představil výbor, který 
řídí,  jeho  složení  a  náplň  činnosti.  Dále  informoval  o  aktivitách  výboru  v nedávné  době 
a o plánovaných činnostech v nejbližším období. Hlavním cílem výboru bude i nadále snaha 
rozšířit pracovní kapacitu tohoto pracovního nástroje Rady na monitorování přípravy dalšího 
programového období EU 2014 – 2020 a prosazování  tří  priorit  výboru v tomto procesu, 
kterými  jsou  uplatnění  partnerství,  podpora  sociálního  podnikání  a  snazší  administrace 
podpory ze strukturálních fondů. RNDr. Miroslav Kundrata také odůvodnil navržené nové 
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složení výboru, které bylo výborem zpracováno na jeho schůzi dne 13. srpna 2012 a které 
členové Rady obdrželi v podkladech.

Mgr. M. Šimůnková doplnila, že členy výborů mohou být i nečlenové Rady. JUDr. H. 
Frištenská upozornila, že každý člen Rady se může zúčastnit schůze výboru, i když není jeho 
členem.  V takovém  případě  by  ale  bylo  vhodné,  kdyby  o  tom  s  předstihem  informoval 
sekretariát Rady.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  vzala  na  vědomí 
informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  schválila  návrh  na 
rekonstrukci Výboru pro Evropskou unii a doporučila předsedovi Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace, aby odvolal navržené členy a na jejich místo jmenoval 
navržené nové členy.

Ad 3) Informace o výborech Rady

Ad 3b) Činnost Výboru pro legislativu a financování a návrh jeho rekonstrukce

Informaci o činnosti výboru přednesla jeho předsedkyně Mgr. P. Kalousová.

Mgr. P. Kalousová také nejprve obecně představila svůj výbor. Byl rovněž zpracován 
návrh na rekonstrukci výboru, zejména s cílem zvýšení jeho expertní kapacity, který výbor 
schválil. Návrh byl členům Rady rozeslán předem.

Mgr. P. Kalousová poté podrobněji představila dosavadní činnost výboru. Výbor se 
průběžně věnuje  občanskému zákoníku a jeho dopadům, doprovodným zákonům k novému 
občanskému zákoníku, novému zákonu o dobrovolnictví, problematice transparentnosti NNO 
ve vztahu k nálezům výboru MONEYVAL (viz dále) apod. Příští schůze výboru se koná dne 
24.  října  2012  a  bude  věnována  problematice  definice  reinvestice  zisku  pro  účely 
připravovaného zákona o veřejné prospěšnosti a statusu veřejné prospěšnosti.

Ing.  A.  Sedláček  avizoval,  že  má  zájem  stát  se  členem  výboru.  Ing.  M.  Šedivý, 
Mgr. R. Basch a Ing. Z. Prouzová, Ph.D. měli rovněž zájem.

JUDr. H. Frištenská si dovolila všechny zájemce o členství upozornit, že výbory jsou 
pracovními  orgány  Rady,  tedy  nejde  jen  o  účast  členů  na  jeho  schůzích,  jde  i  o  práci 
v pracovních skupinách, zpracovávání expertních stanovisek apod. Všichni zájemci o členství 
by tedy měli zvážit, jestli této agendě budou moci věnovat dostatek času.

Dr. Ing. J. Drábek dal ke zvážení, aby se ti, kdo mají  o členství ve výboru zájem,  
nejprve  zúčastnili  tří  schůzí  jako  hosté,  a  pak  by  bylo  zřejmé,  zda  je  zapotřebí,  aby  se 
formálně stali členy výboru či nikoli. Kromě toho doporučil vzít v potaz názor předsedkyně 
výboru, která za jeho činnost nese odpovědnost.

Ing. A. Sedláček informoval o svém podnětu, který se týkal vedení rejstříku spolků, 
respektive připravovaného zákona o rejstřících. Byl toho názoru, že materiál MSP, který byl 
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zpracován,  neodpovídá  původnímu  usnesení  vlády  o  rozdělení  kompetencí  mezi  MSP 
a Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) ohledně vedení rejstříků právnických osob. Požádal 
proto zástupce obou resortů o vysvětlení.

JUDr.  V.  Henych  uvedl,  že  návrh  zákona,  který  připravuje  MSP  je  zatím  pouze 
prvním pracovním materiálem, o kterém se bude dále jednat.  Skutečně bude existovat jen 
jeden  rejstřík,  do  kterého  budou  zapisovány  nejen  spolky,  ale  i  další  právnické  osoby. 
Citované usnesení vlády ukládá MSP připravit ve spolupráci s MV zákon o rejstřících. Dále 
usnesení ukládá připravit speciální zákon v gesci MV k problematice občanských sdružení, 
resp. spolků, avšak rovněž ve spolupráci s MSP. Tento zákon je důležitý ze tří důvodů: je 
třeba  dořešit  otázku  postavení  odborů  a zaměstnavatelských  svazů,  dále  zrušit  zákon 
č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 
socialistické republice, který občanským zákoníkem zrušen nebyl, a konečně zakotvit úlohu 
MV v této činnosti.  Na doplňující dotaz Ing. A. Sedláčka odpověděl JUDr. V. Henych, že 
materiál  skutečně  už  je  v meziresortním  připomínkovém řízení,  nicméně  všechno,  o  čem 
JUDr. V. Henych hovořil, bude do materiálu ve finále zapracováno.

JUDr. H. Frištenská upozornila, že tato problematika by měla být projednána spíše na 
úrovni  Výboru pro legislativu  a  financování,  jehož  členy jsou zástupci  MSP i  MV, kteří 
uvedené zákony skutečně tvoří.

Ing. A. Sedláček měl obavy, zda výstupy z Výboru pro legislativu a financování budou 
mít stejnou váhu jako usnesení Rady. Mgr. M. Šimůnková konstatovala, že výstupy z Výboru 
pro  legislativu  a  financování  budou  použity  k formulování  jejích  případných  zásadních 
připomínek, které musí být vypořádány.

JUDr. V. Henych požádal Ing. A. Sedláčka, aby mu své případné připomínky poslal 
přímo a předem.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  vzala  na  vědomí 
informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  schválila  návrh  na 
rekonstrukci  Výboru  pro legislativu a financování a doporučila  předsedovi  Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace, aby odvolal navržené členy a na jejich místo 
jmenoval navržené nové členy.

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh, aby se 
členové  Rady  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  Ing.  A.  Sedláček,  Ing.  M. 
Šedivý  a  Mgr.  R.  Basch  zúčastnili  tří  nejbližších  schůzí  Výboru  pro  legislativu 
a financování. Předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace poté na návrh 
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování rozhodne o jejich členství.
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Ad 3) Informace o výborech Rady

Ad 3c) Informace o ukončení činnosti Výboru pro regiony

Mgr. M. Šimůnková konstatovala, že Výbor pro regiony zajišťoval určité propojení 
s neziskovým  sektorem  a  veřejnou  správou  na  krajské  úrovni.  Rada  se  však  zabývá 
problematikou  neziskového  sektoru  z  hlediska  úkolů  státní  správy  a  má  jen  omezenou 
možnost iniciovat spolupráci sektorů na úrovni krajských či obecních samospráv.

Na úrovni předsednictva Rady bylo tedy rozhodnuto, že bude účelnější, aby regionální 
problematika NNO byla řešena orgány územní samosprávy, do jejichž samostatné působnosti 
patří. Je však důležité zachovat kontakt Rady na tyto orgány na co nejvyšší úrovni, protože 
všechny  tři  stupně  veřejné  správy  (stát,  obce  a  kraje)  by  ve  vztahu  k  NNO  a  systému 
financování jejich veřejně prospěšných aktivit měly sdílet informace a projednávat opatření. 
Proto jsou podle nového statutu členy Rady z titulu svých funkcí předsedové AK ČR a SMO 
ČR. Schválením Statutu Rady usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630 došlo k ukončení 
existence Výboru pro regiony, neboť v tomto novém statutu již tento výbor není zmíněn.

Mgr.  M.  Šimůnková  poděkovala  nyní  již  bývalému  předsedovi  výboru  Ing.  R. 
Hakenovi za jeho dosavadní činnost.

Ing.  R.  Haken  upozornil  na  některé  úkoly,  které  měl  výbor  v plánu  a  které  jeho 
zrušením  zůstaly  nesplněné  –  např.  tvorba  metodiky  pro  financování  NNO  na  úrovni 
krajských samospráv.

Mgr.  M.  Šimůnková  odpověděla,  že  některé  úkoly  budou  rozděleny  mezi  dva 
zbývající výbory a některé budou projednávány přímo na Radě.

JUDr.  H.  Frištenská  uvedla,  že  krajské  zdroje  financování  NNO  budou  nedílnou 
součástí připravované analýzy financování NNO, takže tato problematika rozhodně nebude 
opomenuta.

M. Čermák vyjádřil přesvědčení, že na úrovni Rady nebude dostatečný prostor k tomu, 
aby  byly  některé  zbývající  úkoly  dostatečně  projednány,  nicméně  rozhodnutí  vlády 
respektuje.

Dr. Ing. J. Drábek uvedl, že rozhodnutí vlády chápe spíše jako posílení spolupráce se 
samosprávami.  Podle  nového  Statutu  Rady  se  jejími  členy  z titulu  svých  funkcí  stali 
předsedové AK ČR a SMO ČR. Díky tomu byla regionální problematika převedena na vyšší 
úroveň, tedy z úrovně výboru na úroveň Rady.  Na úrovni  Rady by tedy měly být řešeny 
zásadní,  systémové  problémy,  kdežto  „běžné“  záležitosti  spadají  do  výsostné  gesce 
samosprávy, tedy AK ČR a SMO ČR.

Závěrem tohoto bodu se Dr. Ing. J. Drábek rozloučil s členy Rady a popřál jim do 
budoucna mnoho úspěchů.

Usnesení:

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o ukončení 
činnosti Výboru pro regiony (Hlasování: 23 – 0 – 1).
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• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  doporučila  Asociaci  krajů  České 
republiky a Svazu měst a obcí České republiky pokračovat v prosazování a uzavírání 
dohod  o  spolupráci  mezi  kraji  a  obcemi  a  neziskovými  organizacemi,  jejichž 
prosazování zahájil v minulých letech Výbor pro regiony (Hlasování: 23 – 0 – 1).

Ad 4) Informační blok

Ad 4a) Financování nestátních neziskových organizací

Mgr.  M.  Šimůnková  nejprve  představila  přítomným  materiály,  týkající  se  této 
problematiky a které již byly předloženy vládě.

• Usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 410 o Hlavních oblastech státní dotační politiky   
vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro následující rozpočtový rok jsou vládě 
předkládány každoročně vždy do konce května předchozího roku. Materiál je připravován 
na  základě  podkladů  od  všech  dotujících  resortů  a  sekretariátů  některých  poradních 
orgánů vlády. Během přípravy materiálu byla dne 10. dubna 2012 uspořádána společná 
porada kontaktních pracovníků z dotujících resortů a předkládaný návrh s nimi byl  na 
pracovní úrovni konzultován a dopracován.

• Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým   
organizacím pro rok 2011

Informace byla  vládě  předložena  dne 13.  června 2012, tentýž den jako Hlavní  oblasti 
státní dotační politiky vůči  NNO pro rok 2013, a vláda ji vzala na vědomí. Stejně jako 
předchozí materiál byl i tento členům Rady rozeslán.

Ing.  R.  Haken  vyjádřil  některé  konkrétní  výtky  k tomuto  materiálu,  které  se  týkaly 
poskytování dotací subjektům, které jsou NNO pouze po formální stránce,  pokud vůbec, 
např.  SMO  ČR,  knihovnám,  krajům,  obcím  apod.  Proč  např.  SMO  ČR  odčerpává 
prostředky,  určené na dotace NNO, když municipality,  které  sdružuje,  mají  ze zákona 
podíl na rozpočtovém určení daní?

JUDr. H. Frištenská uvedla, že podklady pro Informaci o realizaci Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči NNO pro daný rok dodávají samotné resorty. Je z toho aspoň vidět, 
jak  některé  z nich  chápou  neziskový  sektor.  V porovnání  s tímto  materiálem obsahuje 
Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů za daný rok očištěná data, tedy data za 
skutečné NNO dle právní formy.

PhDr. J. Tošner podpořil Ing. R. Hakena a doporučil poučit ministerstva o tom, co jsou 
a co nejsou NNO.

JUDr. H. Frištenská konstatovala, že „starý“ pohled Rady na NNO dle právních forem už 
je přežitý. Změnu přinese až účinnost občanského zákoníku, kdy se začne rozlišovat mezi 
veřejně  prospěšnými  organizacemi  a  ostatními. V současné  době  však  např.  občanské 
sdružení, sdružující obce, musíme považovat za NNO.
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Ing. A. Sedláček konstatoval, že to, co prohlásila JUDr. H. Frištenská, by platilo pouze za 
předpokladu,  že  by  v chystaném zákonu  bylo  zakotveno,  že  jen  subjekty  se  statusem 
veřejné prospěšnosti by mohly čerpat dotace.

Ing. J. Fuchsová vysvětlila, že údaje, poskytované ministerstvy pro Informace o realizaci 
Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro daný rok, vycházejí z rozpočtové 
skladby, ve které nejsou příjemci finančních prostředků rozlišováni podle právní formy.

• Rozbor financování nestátních neziskových organizací z     veřejných rozpočtů v     roce 2011  

Mgr.  M.  Šimůnková  uvedla,  že  Rozbor  financování  NNO  z veřejných  rozpočtů  za 
uplynulý  rok  se  vládě  předkládá  každoročně.  Prezentaci  o  stavu  zpracování  Rozboru 
financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 přednesla jeho zpracovatelka Ing. Z. 
Prouzová, Ph.D. z Centra pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity (viz 
Příloha č. 3). Na úvod uvedla, že první verze materiálu již byla předána sekretariátu Rady. 
Termín jeho předložení vládě je konec roku 2012.

• Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2013  

JUDr. H. Frištenská upozornila,  že v současné době je k dispozici  pouze vládní  návrh 
státního rozpočtu, který  teprve bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky.  Struktura jednotlivých rozpočtových kapitol  se liší  a není  proto jednoduché 
v této fázi rozklíčovat, které položky se týkají dotací pro NNO. Obecně je možné říci, že 
v aktuální podobě vypadá návrh státního rozpočtu na rok 2013 velmi podobně jako státní 
rozpočet na rok 2012. Položky, které sleduje sekretariát Rady, neklesají, některé dokonce 
rostou,  jako  je  tomu  např.  u  Ministerstva  školství,  mládeže  a tělovýchovy  (týká  se 
především podpory sportu).

JUDr. Ing. Z. Ertl upozornil, že díky změně loterijního zákona v loňském roce přišel sport 
a tělovýchova o více než 2 mld. Kč. Malý nárůst kapitoly Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy tuto sumu nemůže nahradit.

Usnesení:

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informace o Hlavních 
oblastech  státní  dotační  politiky  vůči  nestátním  neziskovým  organizacím, 
předložených  vládě,  a  o  přípravě  Rozboru  financování  nestátních  neziskových 
organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011 (Hlasování: 17 – 0 – 2).

• Analýza  výročních zpráv nadací  – příjemců příspěvku z     Nadačního investičního fondu   
v     roce 2011  

Mgr.  M.  Šimůnková  konstatovala,  že  Analýza  výročních  zpráv  nadací  –  příjemců 
příspěvku  z Nadačního  investičního  fondu  v roce  2011  je  podkladem  pro  každoročně 
předkládanou Hodnotící informaci o činnosti  nadací – příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu za minulý rok. Informaci o Analýze výročních zpráv nadací – příjemců 
příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011 přednesla výkonná ředitelka Fóra 
dárců Mgr. K. Šplíchalová (viz Příloha č. 4).

Ing. R. Haken vznesl dotaz, co se stane s nadacemi, které do 30. července nedodají, resp. 
ani  nevydají  výroční  zprávu za  minulý  rok,  což  je  v rozporu  se  zákonem o nadacích 
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a nadačních  fondech.  JUDr.  H.  Frištenská  odpověděla,  že  tyto  nadace  byly  nahlášeny 
Ministerstvu  financí,  které  má  na  starosti  kontrolu  nakládání  s finančními  prostředky 
z Nadačního investičního fondu.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  schválila  Analýzu 
výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 
2011 a doporučila svému předsedovi předložit jí pro informaci vládě.

Ad 4) Informační blok

Ad 4b) Zpráva výboru MONEYVAL Rady Evropy – informace o naplnění usnesení 
vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 824 a návrh dalšího postupu

Mgr. M. Šimůnková uvedla, že tato zpráva byla členům Rady rozeslána jako jeden 
z podkladů pro toto zasedání. O podrobnější informaci požádala JUDr. H. Frištenskou.

JUDr. H. Frištenská informovala, že usnesením vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 824 
bylo předsedovi Rady uloženo, aby koordinoval vypracování zprávy pro výbor MONEYVAL 
Rady  Evropy,  který  se  zabývá  praním  špinavých  peněz  a  financováním  terorismu,  za 
neziskové organizace. Výbor MONEYVAL konstatoval, že české NNO, zejména občanská 
sdružení,  jsou  teoreticky  poměrně  snadno  zneužitelné  pro  praní  špinavých  peněz 
a financování  terorismu.  Rovněž  bylo  upozorněno  na  nízkou  informovanost  NNO  o  této 
problematice.  Zprávu  vypracoval  sekretariát  Rady ve  spolupráci  s Finančním analytickým 
útvarem Ministerstva financí,  Ministerstvem kultury,  MSP a MV. V této zprávě se Česká 
republika,  resp.  Rada,  zavázala  alespoň  zvýšit  informovanost  o  problematice  mezi 
neziskovými  organizacemi.  Ve  spolupráci  s  Finančním analytickým útvarem Ministerstva 
financí  se budou konat dva kulaté  stoly pro NNO. První z nich se uskuteční  zřejmě ještě 
v letošním roce.

V diskusi k návrhu usnesení k tomuto bodu Ing. A. Sedláček uvedl, že podle něj nemá 
tento úkol pro NNO žádný přínos, a v případě, že by tento pohled sdílela i Rada, doporučil se 
touto  problematikou  nezabývat  a  snažit  se  o  změnu  usnesení  vlády,  které  tento  úkol 
předsedovi Rady ukládá.

JUDr. H. Frištenská odpověděla, že se jedná o úkol, který vláda uložila Radě jako 
svému poradnímu orgánu.

Usnesení:

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informace o naplnění 
usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 824 (Hlasování: 14 – 0 – 3).

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila svůj další postup týkající se 
informování  nestátních  neziskových  organizací  o  prevenci  praní  špinavých peněz 
a financování terorismu (Hlasování: 14 – 0 – 3).
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Ad 4) Informační blok

Ad 4c) Sociální  podnikání – výsledek pracovních seminářů „Sociální  podnikání jako 
nástroj v rozvoji regionů“

Mgr. M. Šimůnková konstatovala, že problematika sociálního podnikání je v současné 
době velice důležitá a kromě Rady se jí na Úřadu vlády České republiky zabývá i Agentura 
pro sociální začleňování. Právě ve spolupráci s ní uspořádal sekretariát Rady dva semináře 
s názvem  „Sociální  podnikání  jako  nástroj  v  rozvoji  regionů“.  Další  informace  podala 
JUDr. H. Frištenská.

JUDr.  H. Frištenská uvedla,  že zprávu o konání  seminářů  a  jejich závěry obdrželi 
členové Rady předem. Oba semináře byly pořádány s ohledem na priority jak sekretariátu 
Rady,  tak  Agentury  pro  sociální  začleňování,  které  se  podílejí  na  přípravě  Strategie 
regionálního rozvoje České republiky.  Ministerstvo pro místní rozvoj jako zpracovatel této 
strategie projevilo ochotu sociální podnikání začlenit jako nástroj k rozvoji regionů do tohoto 
klíčového dokumentu, ale požádalo o bližší údaje pro jeho implementační část, a to včetně 
návrhů  indikátorů.  Do  budoucna  je  v plánu  setkání  se  zástupci  bankovní  sféry  s cílem 
přesvědčit je o tom, že sociální podnikání je podnikání jako každé jiné, a proto je zapotřebí, 
aby bylo možné financovat je dostupnými bankovními úvěry.

V této  souvislosti  upozornil  Ing.  R.  Haken na  publikaci,  kterou vydala  organizace 
CIRIEC a která srovnává podmínky pro sociální podnikání ve všech členských zemích EU 
a dvou zemích kandidátských (Island a  Chorvatsko).  Publikace  však nebude přeložena do 
všech jazyků.  Vznesl  dotaz,  zda by nebylo  možné,  aby Úřad vlády České  republiky tuto 
publikaci nechal přeložit do češtiny a vydat.

Ing.  J.  Kamenický  označil  předem  rozeslanou  zprávu  o  seminářích  za  příliš 
optimistickou, zejména tu část, která se týká legislativy. Upozornil, že podle jeho názoru není 
možné  vyhlásit  dle  aktuálního  znění  zákona  o  veřejných  zakázkách  takovou  veřejnou 
zakázku, která by zvýhodňovala sociální podnik.

Usnesení:

• Rada  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace  jednomyslně  vzala  na  vědomí 
informace o konání pracovních seminářů „Sociální podnikání jako nástroj v rozvoji 
regionů“.

• Rada vlády pro nestátní  neziskové organizace  jednomyslně schválila  další  postup 
v oblasti problematiky sociálního podnikání.

Ad 5) Stanovení dalšího termínu zasedání Rady

Mgr. M. Šimůnková informovala, že po zvážení všech možností a kapacit zasedacích 
místností  byl  jako další  termín zasedání  Rady stanoven 13. prosinec 2012 od 10:00 hod., 
pokud bude vyjasněna otázka jejího předsednictví.
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Ad 6) Různé

Ing.  M.  Šedivý  upozornil  na  problém,  který  možná  bude  muset  řešit  Výbor  pro 
legislativu a financování.  Podle jeho informací  nehodlá Moravskoslezský kraj od 1. ledna 
2014  finančně  podporovat  obecně  prospěšné  společnosti,  protože  od  tohoto  data  budou 
fungovat podle zrušeného zákona. Je možné, že takových případů bude přibývat.

Ing.  Mgr.  O.  Haičman  informoval  přítomné,  že  rok 2013 bude Evropským rokem 
občanů. Navrhl, aby se v tom Rada nějakým způsobem angažovala.

Ing.  R. Haken navrhl,  aby byla  vyvinuta  snaha začlenit  do Hlavních oblastí  státní 
dotační  politiky  vůči  NNO i  podporu  budování  kapacit  NNO. Doporučil  být  rozhodnější 
v prosazování principu partnerství a snažit se produkovat více usnesení vlády.

Mgr. M. Šimůnková poděkovala všem přítomným za účast a zasedání Rady ukončila.

 Mgr. M. Šimůnková, v.r.
        místopředsedkyně Rady vlády
     pro nestátní neziskové organizace

Přílohy:

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Plán činnosti RVNNO na II. pololetí roku 2012 a I. pololetí 2013

Příloha č. 3: Prezentace o stavu zpracování Rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů 
v roce 2011

Příloha č. 4: Prezentace Analýzy výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu v roce 2011

12


