
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 

8934/2016-OLP 

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

dne 31.03.2016 

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 p ředsedou Rady, p ředstavení nových členů 

2) Kontrola úkol ů ze zasedání Rady dne 3. prosince 2015 

3) Organiza ční záležitosti Rady – jmenování stálých zástupc ů za členy Rady 

z neziskového sektoru 

4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 – 46 ze dne 30. zá ří 2015 

a jeho zohledn ění ve státní dota ční politice 

5) Státní politika v ůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 a stav 

jejího pln ění 

6) Dotační program Rady na podporu celostátních mezioborový ch sítí nestátních ne-

ziskových organizací na rok 2017 

7) Informace o činnosti výbor ů Rady 

a) Výbor pro Evropskou unii 

b) Výbor pro legislativu a financování 
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8) Informa ční blok: 

a) Aktuality z Evropského hospodá řského a sociálního výboru 

9) Různé 

Ad 1) Zahájení zasedání p ředsedou Rady 

J. Dienstbier zahájil zasedání Rady a přivítal všechny přítomné, včetně místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu České republiky M. Horské. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě schválila program 
dnešního zasedání. 

Dále v rámci úvodního bodu vystoupila místopředsedkyně Senátu Parlamentu České repub-
liky M. Horská a představila Radě senátní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, 
kterou podepsalo celkem 37 senátorů. Novela se týkala problematiky povinného očkování 
dětí na mimoškolních akcích. A. Sedláček návrh novely podpořil. 

Ad 2) Kontrola úkol ů ze zasedání Rady dne 3. prosince 2015 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady, které se konalo dne 03.12.2015, provedla H. Friš-
tenská. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
maci o pln ění úkol ů z minulého zasedání. 

Ad 3) Organiza ční záležitosti Rady – jmenování stálých zástupc ů za členy Rady z nezi-
skového sektoru 

J. Dienstbier seznámil členy Rady se jmény stálých zástupců za členy Rady z neziskového 
sektoru, která vybral z došlých návrhů. Uvedl, že se při výběru řídil jednak životopisy kandi-
dátů, jednak rovným zastoupením mužů a žen. H. Frištenská požádala členy Rady o poskyt-
nutí kontaktních adres vybraných stálých zástupců, na které jim budou rozeslány jmenovací 
dekrety. 
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Ad 4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 – 46 ze dne 30. zá ří 
2015 a jeho zohledn ění ve státní dota ční politice 

J. Dienstbier uvedl, že v důsledku tohoto rozsudku bude muset být novelizován zákon o roz-
počtových pravidlech, a to tak, aby obsahoval procesní úpravu poskytování dotací. Detailněj-
ší informace o příprávě této novely představila Radě M. Bílková. 

M. Bílková uvedla, že Ministerstvo financí pracuje na dvou variantách. První varianta je jed-
nodušší a vylučuje soudní přezkum negativních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Druhá vari-
anta by měla do rozpočtových pravidel zakotvit zjednodušený proces poskytování dotací. 
Proces poskytování dotací na rok 2017 tímto však dotčen nebude. Na žádost J. Kamenické-
ho přislíbila M. Bílková, že návrhy Ministerstva financí poskytne ještě před vnějším připomín-
kovým řízením Výboru pro legislativu a financování. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
maci o rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 – 46 ze dne 
30. září 2015 a požádala Ministerstvo financí, aby jejímu Výboru pro legislativu a fi-
nancí poskytlo bližší informace o p řipravované novele zákona o rozpo čtových pra-
vidlech. 

Ad 5) Státní politika v ůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 
a stav jejího pln ění 

H. Frištenská uvedla, že tento bod je již standardně zařazován na program zasedání Rady. 
Upozornila na knižní vydání Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 
2015 až 2020 (dále jen „Státní politika“). Publikaci nechal vydat sekretariát Rady v české 
i anglické verzi. Poté H. Frištenská seznámila Radu s postupem plnění úkolů, uložených 
usnesením vlády ke Státní politice. Všechny termíny úkolů, které vláda uložila, jsou dodržo-
vány. Konkrétní stav plnění úkolů obdrželi členové Rady jako jeden z podkladů pro dnešní 
zasedání. Následná diskuse se týkala problematiky nového zákona o dobrovolnictví, nového 
zákona o statusu veřejné prospěšnosti, kvality zastoupení zástupců neziskových organizací 
v orgánech Evropských strukturálních a investičních fondů a nejednotnosti rozhodování rej-
stříkových soudů. V. Zimmel upozornil, že problém nejednotnosti rozhodování rejstříkových 
soudů může být projednán na pravidelných čtvrtletních poradách ministra spravedlnosti 
s předsedy krajských a vyšších soudů, pokud budou zpracovány konkrétní podněty. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
maci o stavu pln ění Státní politiky v ůči nestátním neziskovým organizacím na léta 
2015 až 2020. 

Ad 6) Dota ční program Rady na podporu celostátních mezioborový ch sítí nestátních 
neziskových organizací na rok 2017 

H. Frištenská uvedla, že dotační program se bude nazývat „Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“ a poprvé bude vyhlášen v souladu 
s usnesením vlády na rok 2017. Seznámila Radu s přípravou zaměření tohoto dotačního 
programu, které bude Rada schvalovat na svém příštím zasedání dne 12.05.2016. Dále po-
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psala Radě stav vyjednávání dotačního programu s vedením Úřadu vlády České republiky. 
M. Bílková ujistila Radu, že finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč Ministerstvo financí zapracu-
je do státního rozpočtu na rok 2017 a ve střednědobém výhledu na rok 2018 a 2019. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
maci o stavu p řípravy dota čního programu na podporu celostátních mezioboro-
vých sítí nestátních neziskových organizací na rok 2017. 

Ad 7) Informace o činnosti výbor ů Rady 

Ad 7a) Výbor pro Evropskou unii 

Informaci o činnosti výboru přednesl jeho předseda M. Kundrata. Hovořil zejména o přípravě 
výzvy pro střešní neziskové organizace z Operačního programu Technická pomoc pro střeš-
ní neziskové organizace. V současné době již probíhají individuální vyjednávání mezi jednot-
livými střešními organizacemi a Ministerstvem pro místní rozvoj. M. Kundrata také informoval 
o konání semináře k problematice veřejné podpory v dotační politice vůči neziskovým orga-
nizacím, který výbor uspořádal a který se konal dne 24.03.2016. K. Dostálová doplnila, že 
dne 17.05.2016 se bude konat zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu 
Technická pomoc, na kterém se budou schvalovat kritéria výzvy pro střešní neziskové orga-
nizace. Samotná výzva by mohla být vyhlášena v červnu 2016. 

Ad 7) Informace o činnosti výbor ů Rady 

Ad 7b) Výbor pro legislativu a financování 

J. Dienstbier uvedl, že předsedkyně výboru P. Kalousová se z dnešního zasedání omluvila, 
informaci o činnosti výboru proto přednesl on. 

J. Dienstbier konstatoval, že výbor se od minulého zasedání Rady sešel jednou, a to dne 
02.02.2016. Výbor řešil plnění svých úkolů ze Státní politiky, takže se zabýval přípravou ku-
latého stolu k firemnímu dárcovství a sestavením pracovní skupiny k individuálnímu dárcov-
ství. Dále se zabýval rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014 – 46 a jeho 
vztahem k dotačnímu řízení, problematikou lhůty pro přizpůsobení stanov spolků občanské-
mu zákoníku a stanoviskem k připravované novele rozpočtových pravidel, které zpracovalo 
Ministerstvo financí. Výbor byl také informován Ministerstvem spravedlnosti o návrhu zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti, který dosud nebyl rozeslán do vnějšího připomínkového ří-
zení, a o novele občanského zákoníku s ohledem na neziskové organizace, jejíž projedná-
vání dosud poslenecká sněmovna neukončila. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
mace o činnosti svých výbor ů. 
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Ad 8) Informa ční blok 

Ad 8a) Aktuality z Evropského hospodá řského a sociálního výboru 

Aktuality z Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“) přednesl 
R. Haken. Představil členům Rady informaci, kterou zaslal další člen EHSV P. Trantina 
a poděkoval sekretariátu Rady za zveřejňování stanovisek EHSV, která se nějak týkají nezi-
skových organizací, na webových stránkách Rady. Informoval také o přípravě zákona o so-
ciálním podnikání. 

Usnesení: 

• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednom ysln ě vzala na v ědomí infor-
mace o Evropském hospodá řském a sociálním výboru. 

Ad 9) Různé 

V rámci tohoto bodu byl projednán dopis Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního 
dědictví v České republice ve věci participace spolků na rozhodování státní správy v památ-
kově chráněných územích. 

H. Frištenská dále seznámila Radu se stanoviskem členy Rady O. Hraba k problematice 
podpory financování kulturních festivalů. Ministerstvo kultury zpracovalo návrh materiálu do 
vlády, ve kterém dle O. Hraba zvýhodňuje profesionální kulturní festivaly na úkor těch neko-
merčních. 

       J. Dienstbier, v.r. 
   předseda Rady vlády 

    pro nestátní neziskové organizace 


