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

dne 29.05.2017 

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“) řídila její místopředsed-
kyně M. Štěpánková. 

Program zasedání 

1) Zahájení místopředsedkyní Rady a představení jejích nových členů 

2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 16. února 2017 

3) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 
2018 

4) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2016 

5) Stav přípravy Informace o možnostech podpory firemního dárcovství v České republice 
pro vládu 

6) Návrh na změnu Statutu Rady a projednání zaměření dotačního programu „Podpora ka-
pacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“ na rok 2018 

7) Informace o činnosti výborů Rady 

a) Výbor pro Evropskou unii 

b) Výbor pro legislativu a financování 

8) Průběžné výsledky činnosti pracovních skupin Výboru pro legislativu a financování pro 
firemní dárcovství, pro individuální dárcovství a pro data o nestátních neziskových or-
ganizacích 

9) Různé 

Ad 1) Zahájení místopředsedkyní Rady a představení jejích nových členů 

Zasedání Rady zahájila M. Štěpánková, která omluvila z dnešního jednání předsedu Rady 
J. Chvojku. Přivítala stávající členy Rady i budoucí členy Rady, kteří se zasedání účastnili zatím 
pouze jako hosté bez hlasovacího práva. K jejich jmenování vládou dojde v nejbližších dnech. 
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M. Štěpánková upozornila, že z tohoto důvodu není dnešní Rada usnášeníschopná, není tedy 
možné přijímat usnesení. Je však zapotřebí alespoň projednat některé materiály. 

M. Štěpánková poté představila ty členy Rady, kteří budou jmenováni do svého druhého funkčního 
období a kteří jsou tedy stále platnými členy Rady s hlasovacím právem. Byli to R. Basch, Z. Ertl, 
O. Hrab, J. Kamenický, J. Krist, M. Lejsal a J. Rudolf. Následně požádala budoucí nové členy Ra-
dy (J. Stejskala, P. Dusíkovou Jindrovou, L. Deverovou, M. Veselého, A. Mrázka a L. Černou), 
kteří budou jmenováni do svého prvního funkčního období, aby se Radě stručně představili. Ti 
z nich, kteří byli přítomni, tak učinili. 

M. Štěpánková uvedla, že původní program dnešního zasedání byl doplněn o bod č. 6) Návrh na 
změnu Statutu Rady a projednání zaměření dotačního programu „Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“)“ na rok 2018, který je nut-
né projednat. 

Ad 2) Kontrola úkolů ze zasedání Rady dne 16. února 2017 

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady provedla H. Frištenská. Ta mimo jiné uvedla, že na zá-
kladě podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z minulého zasedání Rady bude usta-
novena pracovní skupina Výboru pro legislativu a financování pro novelizaci Zásad vlády pro po-
skytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy. Po-
drobnější informace bude prezentována v rámci bodu č. 7b) dnešního zasedání. 

Ad 3) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 
2018 

M. Štěpánková konstatovala, že Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro následující rok 
jsou předkládány vládě vždy do konce května. Součástí materiálu je také Informace o dodržování 
termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO na rok 2017. Další informace o materiálu 
poskytla H. Frištenská. Ta zmínila zejména to, že v letošním roce byl materiál rozšířen o informace 
o režimu veřejné podpory jednotlivých dotačních programů. Značná část diskuse byla věnována 
problematice dotací v oblasti sportu a vztahu efektivity vs. transparentnosti procesu poskytování 
dotací. M. Štěpánková navrhla, aby bylo příští zasedání Rady celé věnováno problematice posky-
tování dotací. 

Ad 4) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2016 

M. Štěpánková uvedla, že výroční zpráva Rady je vládě předkládána pro informaci vždy do konce 
května každého kalendářního roku. Výroční zpráva má povinnou strukturu, danou příslušným 
usnesením vlády, a jsou tak sledovány předepsané údaje. Podrobněji výroční zprávu Radě před-
stavila H. Frištenská. 

Ad 5) Stav přípravy Informace o možnostech podpory firemního dárcovství v České republi-
ce pro vládu 

M. Štěpánková informovala členy Rady o plnění tohoto úkolu, který vychází z usnesení vlády ze 
dne 29.07.2015 č. 608, kterým vláda schválila Státní politiku vůči NNO na léta 2015 až 2020. Tím-
to usnesením vláda uložila ministru pro lidská práva, legislativu a předsedovi Rady do 31.12.2017 
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připravit a vládě předložit návrh státní podpory firemního dárcovství. V rámci tohoto úkolu bude 
realizován výzkum firemního dárcovství v České republice (dále jen „ČR“) prostřednictvím Techno-
logické agentury ČR. Jeho výstupy budou použity pro formulaci zmíněného materiálu pro vládu. 

Ad 6) Návrh na změnu Statutu Rady a projednání zaměření dotačního programu „Podpora 
kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací“ na rok 2018 

M. Štěpánková uvedla, že v podkladech pro dnešní zasedání obdrželi členové Rady návrh na 
změnu statutů většiny poradních orgánů vlády, jejichž sekretariáty administrují dotace z rozpočtu 
Úřadu vlády ČR. Tento návrh vznikl na základě pokynu vedoucího Úřadu vlády ČR a je motivován 
hlavně obavami z možného střetu zájmu členů poradních orgánů vzhledem k těmto dotačním pro-
gramům. Materiál navrhuje, aby ze statutů poradních orgánů vlády byla odstraněna zmínka o tom, 
že projednávají zaměření příslušných dotačních programů na příští rok. Návrh materiálu je nyní ve 
vnějším připomínkovém řízení. 

Za Úřad vlády ČR materiál vysvětlila a odůvodnila A. Baršová. 

A. Sedláček konstatoval, že s návrhem nesouhlasí, nicméně byl toho názoru, že v případě Rady 
a jejího dotačního programu to de facto žádný praktický dopad mít nebude. Spíše by ho ale zají-
mala reakce dalších poradních orgánů vlády, jako např. Rady vlády pro národnostní menšiny. 

O. Hrab kritizoval současný stav, kdy je v oblasti dotací jednoznačně upřednostňována kontrola 
nad evaluací. 

H. Frištenská poté představila Radě zaměření dotačního programu „Podpora kapacit celostátních 
mezioborových sítí NNO“ na rok 2018, které se z důvodu zachování kontinuity záměrně od zamě-
ření programu na rok 2017 nijak nemění. 

Ad 7) Informace o činnosti výborů Rady 

Ad 7a) Výbor pro Evropskou unii 

Vzhledem k tomu, že oběma předsedům výborů skončilo jejich druhé funkční období členů Rady 
a předseda Rady dosud nemohl jmenovat nové předsedy z nově jmenovaných členů, informaci 
o činnosti obou výborů přednesla H. Frištenská. 

H. Frištenská uvedla, že Výbor pro Evropskou unii se od posledního zasedání Rady sešel jednou, 
a to dne 19.04.2017. Hlavním tématem druhé letošní schůze výboru byla rozprava nad souhrnným 
dokumentem „Překážky limitující NNO v přístupu k prostředkům Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů z pohledu jejich zástupců v monitorovacích výborech“, který vytvořil sekretariát Rady 
na základě podnětů zástupců výboru. Výsledný materiál byl poté dopisem předsedy Rady rozeslán 
příslušným řídícím orgánům s žádostí o vyjádření. Předmětem schůze byla i příprava budoucího 
programového období Evropské unie 2020+ a potřeba včasného a aktivního zapojení do jeho pří-
pravy. 
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Ad 7) Informace o činnosti výborů Rady 

Ad 7b) Výbor pro legislativu a financování 

H. Frištenská pokračovala informacemi o činnosti Výboru pro legislativu a financování. Výbor se od 
posledního zasedání Rady sešel také jednou, a to dne 25.04.2017. Kromě běžné agendy se 
schůze zúčastnili zástupci Ministerstva financí, kteří představili návrh vize koncepce zdanění nezi-
skové činnosti v novém zákoně o daních z příjmů. Ministerstvo vnitra informovalo o projektu Kon-
cepce rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dob-
rovolnictví v podobě dobrovolnických center. Mezi další témata patřila také aktuální situace novely 
zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o statusu veřejné prospěšnosti a věcného záměru zá-
kona o sociálním podnikání. Bylo dohodnuto, že vznikne pracovní skupina výboru, která se bude 
zabývat tématem novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy. 

Ad 8) Průběžné výsledky činnosti pracovních skupin Výboru pro legislativu a financování 
pro firemní dárcovství, pro individuální dárcovství a pro data o nestátních neziskových or-
ganizacích 

H. Frištenská informovala členy Rady o činnosti tří pracovních skupin Výboru pro legislativu a fi-
nancování, a to pracovní skupiny pro data o NNO, pracovní skupiny pro firemní dárcovství a pra-
covní skupiny pro individuální dárcovství, které naplňují některé úkoly plynoucí ze Státní politiky 
vůči NNO na léta 2015 až 2020. 

Ad 9) Různé 

P. Břusková přednesla příspěvek, týkající se problematiky spolufinancování projektů NNO 
z evropských fondů. M. Štěpánková jí požádala, aby své náměty formulovala písemně a zaslala je 
sekretariátu Rady. 

Z. Ertl upozornil na nové nařízení Evropské unie, týkající se ochrany osobních údajů, které bude 
platit od jara 2018. 

J. Krist požádal o zařazení bodu týkajícího se překážek při čerpání NNO z evropských fondů na 
program příštího zasedání Rady. 

M. Štěpánková poděkovala všem za účast a zasedání Rady ukončila. 

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


