
PLÁN ČINNOSTI
RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (RVNNO)

NA II. POLOLETÍ ROKU 2012 A I. POLOLETÍ 2013

(schváleno RVNNO dne 9. října 2012)

II. POLOLETÍ ROKU 2012

Nelegislativní úkoly do vlády

Název úkolu Termín

Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu v roce 2011 XI/12

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných 
rozpočtů v roce 2011 XII/12

Revize Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy

XII/12

Ostatní úkoly

Název úkolu Termín

Dvě zasedání RVNNO do konce roku 2012 (9. října 2012 a na počátku 
prosince 2012) X – XII/12

Příprava revize Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
státní správy – jednání se zástupci dotujících resortů (dne 10. října 2012 
a možná ještě jednou k vypořádání připomínek)

XI – XII/12

Ustavení rekonstruovaného Výboru pro legislativu a financování a jedna 
schůze do konce roku 2012 XI/12

Ustavení pracovní skupiny Výboru pro legislativu a financování pro 
tvorbu nového modelu financování nestátních neziskových organizací 
a její dvě jednání do konce roku 2012

X – XII/12

Kulatý stůl k nebezpečí praní špinavých peněz a financování terorismu 
prostřednictvím nestátních neziskových organizací – spolupráce 
s Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí

XII/12

Příprava analýzy současného stavu financování nestátních neziskových XII/12
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Název úkolu Termín

organizací a komunikace ze zástupci zainteresovaných subjektů

Sociální podnikání – kulatý stůl se zástupci bank XII/12

I. POLOLETÍ ROKU 2013

Nelegislativní úkoly do vlády

Název úkolu Termín

Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2012 V/13

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím v roce 2012 V/13

Návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím pro rok 2014 V/13

Ostatní úkoly:

Název úkolu Termín

Dvě zasedání RVNNO (konec března 2013 a začátek května 2013) III – V/13

Příprava nového modelu financování nestátních neziskových organizací – 
práce pracovní skupiny Výboru pro legislativu a financování (2 – 3 
jednání)

II – V/13

Příprava nových Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
státní správy

II – VI/13

Příprava Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím v roce 2012 a Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 – 
ustavení pracovní skupiny spolupracujících resortů a její činnost

III – V/13

Příprava Výroční zprávy o činnosti RVNNO v roce 2012 II – VI/13

Výbor pro legislativu a financování – 2 schůze (aplikace Občanského 
zákoníku a status veřejné prospěšnosti (spolupráce s Ministerstvem 
spravedlnosti), nový zákon o dobrovolnictví (spolupráce s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra), příprava druhého 
kulatého stolu k praní špinavých peněz a financování terorismu

II – VI/13
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Název úkolu Termín

Výbor pro Evropskou unii – téma sociálního podnikání (spolupráce 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí), připomínkování nových operačních programů a spolupráce 
s Ministerstvem pro místní rozvoj, setkání se zástupci nestátních 
neziskových organizací v monitorovacích výborech k operačním 
programům

VI/13
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