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

dne 12.05.2016 

Úřad vlády České republiky 

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina 

Zvukový záznam celého zasedání je ke stažení na adrese http://rvnno.vlada.cz 

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její předseda 
J. Dienstbier. 

Program zasedání 

1) Zahájení zasedání předsedou Rady 

2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 31. března 2016 

3) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 

2017 (v připomínkovém řízení) 

4) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2015 

5) Dotační program Rady na podporu celostátních mezioborových sítí nestátních 
neziskových organizací na rok 2017 

6) Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 a stav jejího 

plnění 

7) Informace o činnosti výborů Rady 

a) Výbor pro Evropskou unii 

b) Výbor pro legislativu a financování 

8) Informační blok: 

a) Aktuality z Evropského hospodářského a sociálního výboru 

9) Různé 
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Ad 1) Zahájení zasedání předsedou Rady 

J. Dienstbier zahájil zasedání Rady a přivítal všechny přítomné, včetně tří budoucích členů Rady, 
kteří se zasedání zúčastnili zatím jako hosté. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního 
zasedání. 

Ad 2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 31. března 2016 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady, které se konalo dne 31.03.2016, provedla 
H. Frištenská. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci 
o plnění úkolů z minulého zasedání. 

Ad 3) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 
2017 (v připomínkovém řízení) 

J. Dienstbier uvedl, že se jedná o každoročně předkládaný materiál, vymezující státní dotační 
politiku vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) na následující rozpočtové 
období. Materiál je v současné době v připomínkovém řízení, které končí dne 18.05.2016. Rada 
má nyní možnost se k materiálu vyjádřit. Materiál obsahuje i „Informaci o dodržování termínů pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO na rok 2016“, jejíž součástí jsou i údaje 
o dlouhodobých smlouvách o spolupráci mezi ministerstvy a NNO. J. Dienstbier vyjádřil radost 
z toho, že poměrně dost ministerstev již tyto smlouvy uzavřelo nebo uzavřít hodlá. H. Frištenská se 
poté věnovala zjištěním o dodržování termínů pro poskytování dotací NNO na rok 2016. 

V diskusi vystoupil A. Sedláček a navrhl pro příště rozšířit materiál o informaci, zda se konkrétní 
dotační program vyhlašuje v režimu veřejné podpory nebo ne. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 a doporučila 
svému předsedovi předložit je vládě k projednání v termínu do 31. května 2016. 

Ad 4) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2015 

J. Dienstbier uvedl, že se rovněž jedná o každoročně předkládaný materiál, který obsahuje 
povinné údaje, uložené usnesením vlády. H. Frištenská poté představila Radě výroční zprávu 
podrobněji. Na dotaz M. Bílkové odpověděla H. Frištenská, že ekonomické údaje, které zatím ve 
výroční zprávě chybí, budou před předložením vládě doplněny na základě dosud nedodaných 
podkladů od Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad“). 



Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 
 

Stránka 3 (celkem 5) 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Výroční zprávu 
o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 a doporučila 
svému předsedovi předložit ji vládě v termínu do 31. května 2016 ve znění vznesených 
připomínek. 

Ad 5) Dotační program Rady na podporu celostátních mezioborových sítí nestátních 
neziskových organizací na rok 2017 

J. Dienstbier uvedl, že tento nový dotační program, jehož vyhlášení na rok 2017 proběhne do 
konce července 2016, je jedním z úkolů, uložených Státní politikou vůči NNO na léta 2015 až 
2020. Zaměření tohoto dotačního programu musí podle platného Statutu Rady Rada projednat 
a doporučit vedoucímu Úřadu. H. Frištenská následně představila členům Rady nový dotační 
program detailněji. Uvedla, že s příjemci dotace se Úřad chystá uzavírat memoranda o dlouhodobé 
spolupráci. 

M. Lejsal konstatoval, že v materiálu, který mají členové Rady k dispozici, není popsáno, jakým 
způsobem a podle jakých kritérií budou příjemci dotace vybíráni. H. Frištenská uvedla, že to bude 
obsaženo ve směrnici vedoucího Úřadu o poskytování dotací, která se v současné době 
připravuje. Základním vymezením je ale to, že musí jít o celostátní a mezioborové sítě NNO. 

Na dotaz J. Krista, zda bude možné uzavřít memorandum o spolupráci bez přijetí dotace, 
odpověděla H. Frištenská, že tomu nic nebrání. 

Co se týče veřejné podpory, byla H. Frištenská toho názoru, že tento dotační program, tj. podpora 
institucionálních kapacit NNO, do režimu veřejné podpory nespadá. A. Baršová doplnila, že i tak 
bude konzultován Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což stejně ukládá usnesení vlády. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. g) svého 
statutu schválila zaměření dotačního programu „Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“ a doporučila ho vedoucímu 
Úřadu vlády České republiky. (Hlasování: 20 – 1 – 0). 

Ad 6) Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 a stav 
jejího plnění 

J. Dienstbier konstatoval, že o stavu plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 29.07.2015 
č. 608 o Státní politice vůči NNO na léta 2015 až 2020 je Rada informována pravidelně. 
H. Frištenská poté seznámila Radu zejména s činností pracovní skupiny pro data o NNO a její 
spolupráci s Českým statistickým úřadem, o činnosti pracovní skupiny pro individuální dárcovství 
a o činnosti pracovní skupiny pro firemní dárcovství. Všechny uvedené pracovní skupiny 
kontinuálně pracují a mají za sebou již několik jednání. 

A. Sedláček podpořil myšlenku plánovaného šetření dobrovolnictví, které by bylo provedeno jako 
výběrové šetření Českým statistickým úřadem. 
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Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci 
o stavu plnění Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 
2020. 

Ad 7) Informace o činnosti výborů Rady 

Ad 7a) Výbor pro Evropskou unii 

Předseda výboru M. Kundrata se ze zasedání omluvil, informaci o činnosti výboru přednesl 
A. Sedláček. Ten uvedl, že výbor se od minulého zasedání Rady sešel dne 28.04.2016. Za účasti 
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj / Národního orgánu pro koordinaci a řídícího orgánu 
Operačního programu Technická pomoc se zabýval zejména připravovanou dotační výzvou pro 
střešní NNO z Operačního programu Technická pomoc. Dále se zabýval informacemi zástupců 
NNO v monitorovacích výborech operačních programů. Konstatoval, že je potřebné lépe propojit 
zástupce NNO ve všech programovacích strukturách k Evropským strukturálním a investičním 
fondům. Pro tyto účely vytváří sekretariát Rady přehled všech těchto zástupců NNO. Výbor se dále 
zabýval podnětem Výboru pro legislativu a financování, který se týkal nemožnosti partnerství 
s finančním příspěvkem. Podle tohoto podnětu nemůže být NNO partnerem s finančním 
příspěvkem, pokud je příjemcem pomoci z operačních programů orgán veřejné správy. Toto 
pravidlo je aplikováno i na výzvy z Evropského sociálního fondu, kde jsou NNO oprávněnými 
příjemci. Důvodem tohoto omezení je údajné riziko obcházení zákona o veřejných zakázkách. 

Ad 7) Informace o činnosti výborů Rady 

Ad 7b) Výbor pro legislativu a financování 

Informaci o činnosti výboru přednesla jeho předsedkyně P. Kalousová. P. Kalousová konstatovala, 
že výbor se od minulého zasedání Rady sešel také jednou, a to dne 26.04.2016. Výbor řešil 
výstupy všech tří pracovních skupin ke Státní politice vůči NNO na léta 2015 – 2020, zabýval se 
rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 – 46 a jeho vztahem k dotačnímu 
řízení, respektive stanoviskem Ministerstva financí k problematice poskytování dotací ústředními 
orgány státní správy a vztahu tohoto procesu k principům správního řádu. Dále se zabýval 
možnostmi řešení nejednotného přístupu vyšších soudních úředníků k zápisům NNO ve veřejných 
rejstřících. Zejména se pak výbor zabýval závěry kulatého stolu k podpoře firemního dárcovství 
a dalšími výstupy této pracovní skupiny. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informace 
o činnosti svých výborů. 

Ad 8) Informační blok 

Ad 8a) Aktuality z Evropského hospodářského a sociálního výboru 

R. Haken, člen Rady a Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“), se 
z dnešního zasedání omluvil. P. Dusíková Jindrová však stručnou informaci o dění v EHSV členům 
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Rady podala. H. Frištenská informovala členy Rady, že P. Trantina, další zástupce NNO v EHSV, 
poslal opět sekretariátu Rady písemnou informaci o aktuálním dění v EHSV, ovšem předchozího 
dne večer, takže ji nebylo možné namnožit jako podklad členům Rady. Informace tedy bude 
členům Rady rozeslána jako příloha k zápisu z dnešního zasedání. 

Ad 9) Různé 

R. Basch a H. Šilhánová informovali o nepravdivých výrocích některých veřejných činitelů, 
týkajících se tzv. Norských fondů. Proto vydaly Nadace Open Society Fund Praha a Nadace 
Partnerství jako administrátoři části těchto fondů společné prohlášení a o celé záležitosti jednali 
i s Ministerstvem financí, které připravuje informační kampaň o Norských fondech. Bylo dohodnuto, 
že sekretariát Rady připraví návrh usnesení o problematice NNO obecně, o kterém bude Rada 
hlasovat elektronicky per rollam. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace považuje za nevhodné, aby představitelé 
státní moci vydávali neodůvodněná kritická stanoviska k práci nestátních neziskových 
organizací v České republice. Řada těchto organizací vykonává prospěšné aktivity 
a služby, které jsou využívány nejen občany a institucemi, ale i veřejnou správou ku 
prospěchu země. Taková prohlášení vyvolávají nespravedlivou nedůvěru veřejnosti 
k neziskovému sektoru jako k celku. Apelujeme na představitele státní moci, aby jako 
veřejné osobnosti vždy pečlivě uvážili a doložili svá tvrzení, a to jak v případě kritiky, tak 
i pochvaly vybrané nestátní neziskové organizace. (Hlasování elektronicky per rollam: 
19 – 3 – 8). 

A. Sedláček informoval o připravované novele mysliveckého zákona, která mimo jiné zkracuje 
lhůty řízení o uzávěrách některých honiteb, což uživatelům krajiny, např. NNO dětí a mládeže, 
silně omezuje jejich vstup do krajiny. K tomuto návrhu nebylo dosud vypořádáno připomínkové 
řízení. Dále A. Sedláček vyjádřil zklamání z aktuálního stavu přípravy zákona o dobrovolnictví, 
který obsahuje příliš mnoho regulativních omezení. 

J. Krist informoval členy Rady o přípravě nové národní strategie Česká republika 2030, která 
probíhá v gesci Úřadu. Navrhl zabývat se touto strategií na některém z příštích zasedání Rady. 

      J. Dienstbier, v.r. 
   předseda Rady vlády 

    pro nestátní neziskové organizace 

Příloha: 
Informace o činnosti v EHSV pro zasedání Rady dne 12.05.2016 (P. Trantina) 


