
ÚKOLY PLYNOUCÍ ZE STÁTNÍ POLITIKY VŮČI NNO NA LÉTA 2015 – 2020 

Podklad pro zasedání Rady dne 25. září 2015 

1. 

Připravit změnu Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která umožní, aby byli do 
činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejích výborů zapojeni také odborníci ze 
zájmových spolků, jako jsou dobrovolní hasiči či další členské organizace tradičního typu. 
 

        Termín: do 31. 12. 2015 

Příprava: Rada 

• 25. 9. 2015 zasedání Rady - příprava změny statutu 

• listopad 2015 – vnější připomínkové řízení  

• 3. 12. 2015 zasedání Rady – projednání návrhu změny statutu před přeložením vládě  

• do konce prosince 2015 předložení vládě 

 

 

2. 

Ve spolupráci s předsedkyní Českého statistického úřadu založit stálou pracovní skupinu k 
podpoře rozvoje Satelitního účtu neziskových institucí, vedeného Českým statistickým úřadem, 
připravit rozšíření údajů, které jsou v něm sledovány, a zahrnout dobrovolnictví, které je 
viditelnou součástí ekonomické produkce, do standardních ekonomických indikátorů. 
 

        Termín: do 31. 12. 2015 

Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• říjen 2015 - oslovení předsedkyně ČSÚ a ministra vnitra ministrem Jiřím Dienstbierem se 

žádostí o nominace zástupců do pracovní skupiny 

• říjen – listopad 2015 – doplnění pracovní skupiny o experty z akademické sféry a zástupce 

NNO, kteří se zabývají informatikou a daty 

• 12. 11. 2015 schůze Výboru pro legislativu a financování - projednání složení pracovní 

skupiny a jejího zadání 

• prosinec 2015 – první zasedání pracovní skupiny 



• březen 2016 zasedání Rady – předložení informace o prvních výsledcích práce pracovní 

skupiny, a dále průběžně 

• kontinuální práce pracovní skupiny do konce roku 2016 

 

 

3. 

Zpracovat kritéria výběru zastřešujících nestátních neziskových organizací, která zajistí jejich 
legitimitu k dlouhodobé spolupráci, a doporučit je členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády. 
 

        Termín: do 30. 4. 2016 

Příprava: Výbor pro EU, Rada 

• 11. 11. 2015 schůze Výboru pro EU – shromáždění podkladů, které ve spolupráci se 

sekretariátem Rady použilo MPSV a MMR pro vyhlášení výzev z OP Z a OP TP pro střechy 

NNO, vstupní debata o kritériích výběru  

• prosinec 2015 až únor 2016 – příprava kritérií ve spolupráci se zástupci NNO a 

zainteresovanými resorty a akademickou sférou 

• únor až březen 2016 schůze Výboru pro EU – pracovní návrh kritérií pro zasedání Rady 

• březen 2016 – předložení návrhu Radě a jeho projednání a schválení 

• duben 2016 – dopisem předsedy Rady budou schválená kritéria výběru zastřešujících NNO  

doporučena jednotlivým resortům, jichž se spolupráce s NNO týká. 

• druhé pololetí 2016 – zpracování informace pro Radu, jak se kritéria osvědčila a jak se 

spolupráce se zastřešujícími NNO vyvíjí. 

 

 

4. 

Sledovat a informovat vládu o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v 
souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a v rámci Hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na následující rok. 
 

        Termín: každoročně do 31. 5. 

Příprava: sekretariát Rady 



• březen až duben – příprava Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO na následující 

rok a v jejím rámci zpracování informace o dodržování Zásad vlády pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy včetně využívání smluv o 

dlouhodobé spolupráci resortu a vybrané NNO 

• květen zasedání Rady – projednání návrhu pro vládu, obsahující výše uvedenou informaci 

• Květen – vnější připomínkové řízení 

• 31.5. - předložení návrhu Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO na následující rok, 

obsahujících informaci o dodržování Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

ČR NNO ústředními orgány státní správy vládě 

 

 

5. 

Připravit výběrové dotační řízení ve výši 3.000.000 Kč pro celostátní mezioborové sítě nestátních 
neziskových organizací a vyhlásit jej v roce 2016 pro rok 2017 a poté ve stejné výši každoročně. 
 

        Termín: do 30. 9. 2016 

Příprava: sekretariát Rady a Odbor 

lidských práv a ochrany menšin 

Úřadu vlády 

• březen až duben 2016 – využití kritérií výběru zastřešujících NNO, schválených Radou, a jejich 

přizpůsobení podmínkám dotačního řízení. 

• květen, červen 2016 – příprava vyhlášení dotačního řízení, jeho schválení Úřadem vlády 

• srpen – vyhlášení výběrového řízení na dotace 

• září , říjen 2016 – uzavření výběrového řízení 

• listopad, prosinec 2016 – vyhodnocení výběrového řízení 

• březen 2017 – poskytnutí dotací vybraným všeoborovým, celostátní zastřešujícím NNO 

Poté každoročně. 

 

 

 

 



6. 

Připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství. 
 

        Termín: do 31. 12. 2016 

Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• leden 2016 schůze Výboru pro legislativu a financování – sestavení pracovní skupiny, 

shromáždění podnětů, projednání podkladů, které shromáždí sekretariát z MPO, MPSV a ÚV  

• leden až říjen 2016 – práce pracovní skupiny a Výboru pro legislativu a financování 

• říjen 2016 – příprava návrhu pro jednání vlády  

• září až říjen 2016 zasedání Rady – projednání a schválení návrhu 

• listopad – vnější připomínkové řízení  

• do 31. 12. 2016 předložení návrhu vládě 

 

 

7. 

Shromažďovat poznatky o nejednotnosti rozhodování rejstříkových soudů a poskytovat je 
ministru spravedlnosti. 
 

        Termín: průběžně 

Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• na každé schůzi Výboru pro legislativu a financování bude projednáno jako pravidelný bod 

programu, počínaje 12. 11. 2015 

• náměty budou po schůzi Výboru pro legislativu a financování shromážděny, zpracovány 

sekretariátem Rady a postoupeny ministru spravedlnosti dopisem předsedy Rady 

• Souhrnná informace bude předložena Radě vždy jedenkrát za pololetí. 

 

 

 

 



8. 

Ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí připravit a vládě 
předložit analýzu možnosti odpočtu části daru z daně z příjmu fyzických osob, které se smluvně 
zaváží podporovat konkrétní nestátní neziskovou organizaci po dobu nejméně 5 let, a 
potenciálních dopadů tohoto opatření. 
 

        Termín: do 31. 12. 2017 

Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• leden, únor 2016 – vytvoření pracovní skupiny 

• do konce 1. pololetí 2016 příprava zadání a započetí jednání s MF 

 

 

9. 

Monitorovat a připomínkovat legislativní návrhy, politiky a strategie z hlediska zajištění přiměřené 
nezávislosti nestátních neziskových organizací. 
 

        Termín: průběžně 

Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• sekretariát Rady bude pokračovat v rozesílání legislativních návrhů postoupených do 

připomínkového řízení členům Výboru pro legislativu a financování k připomínkám a Výbor 

pro legislativu a financování jako dosud bude vždy část svého jednání těmto návrhů věnovat. 

Připomínky jsou pak sekretariátem Rady zpracovány a předány předsedovi Rady, který je 

postupuje do vnějšího připomínkového řízení 

• Výbor pro legislativu a financování bude zvláštní pozornost věnovat vybraným novelám, 

pokud budou připraveny, jako je občanský zákoník, daňové předpisy, zákon o dobrovolnictví, 

zákon sociálním podnikání apod., které jsou a budou projednávány průběžně přímo se 

zástupci resortů, kde je zákon připravován 

• o této činnosti Výboru pro legislativu a financování je Rada informována na každém svém 

zasedání 

 

 

 



10. 

Sledovat úspěšnost nestátních neziskových organizací při získávání podpory z Evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020 a spolupracovat s 
řídícími orgány operačních programů tak, aby se zvýšil počet konečných příjemců z řad nestátních 
neziskových organizací alespoň na 4 % z celkového počtu registrovaných nestátních neziskových 
organizací. 
 

        Termín: průběžně 

Příprava: Výbor pro EU 

• 11. 11. 2015 se Výbor pro EU sejde již v novém složení, které bude lépe reprezentovat 

zastoupení NNO v monitorovacích výborech a programových platformách 

• na každé své schůzi bude Výbor pro EU sledovat vyhlašování výzev a jejich podmínek z 

hlediska dosažitelnosti podpory NNO 

• bude dále spolupracovat na formulování obou výzev pro sítě a střechy a sledovat příslušná 

výběrová řízení na podporu z OP Z a OP TP 

• bude monitorovat a reagovat na problémy, vznikající v implementaci jednotlivých OP (viz 

například schůzka k veřejné podpoře dne 23. 9. 2015) 

• na každém zasedání Rady bude o své práci informovat Radu a jejího předsedu. 

 

 

11. 

Ve spolupráci s ministrem spravedlnosti monitorovat a vyhodnocovat dopady zákona o statusu 
veřejné prospěšnosti po nabytí jeho účinnosti. 
 

        Termín: průběžně 

 

 

12. 

Ve spolupráci s ministrem vnitra zpracovat koncept rozvoje dobrovolnictví v České republice s 
akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických 
center a zajistit minimálně dvouletou finanční podporu takových center. 
 

        Termín: 31. 12. 2017 



Příprava: Výbor pro legislativu a 

financování 

• únor 2016 – vytvoření smíšené pracovní skupiny výboru a zástupců MV 

• únor až prosinec 2016 – příprava návrhu 

 

 

13. 

Ve spolupráci s ministryní školství a ministrem vnitra připravit informaci o dobrovolnictví a 
dárcovství a zprostředkovat ji žákům základních a středních škol. 
 

        Termín: 31. 12. 2018 

Bude naplánováno později – cca podzim 2016  

 

 

 

 

 

Zpracoval: sekretariát Rady dne 23. 9. 2015. 



 


