Příloha
usnesení vlády
ze dne 29. července 2015 č. 608

Úkoly
plynoucí ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

na léta 2015 až 2020
Vláda ukládá:
I.

ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace

a) do 31. prosince 2015 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,
b) do 31. prosince 2015 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,
c) do 30. dubna 2016 zpracovat kritéria výběru zastřešujících nestátních neziskových
organizací, která zajistí jejich legitimitu k dlouhodobé spolupráci, a doporučit je členům vlády
a vedoucímu Úřadu vlády,
d) každoročně do 31. května 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,
e) do 30. září 2016 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,
f) do 31. prosince 2016 připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního
dárcovství,
g) shromažďovat poznatky o nejednotnosti rozhodování rejstříkových soudů a
poskytovat je ministru spravedlnosti,
h) do 31. prosince 2017 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,

i) průběžně monitorovat a připomínkovat legislativní návrhy, politiky a strategie
z hlediska zajištění přiměřené nezávislosti nestátních neziskových organizací,
j) průběžně 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,
k) průběžně ve spolupráci s ministrem spravedlnosti monitorovat a vyhodnocovat dopady
zákona o statusu veřejné prospěšnosti po nabytí jeho účinnosti;
II.

ministru spravedlnosti dát na základě podnětů ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu a předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace při využití zákona
č. 6/2002 Sb., soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
podnět k Nejvyššímu soudu k zaujetí stanoviska v zájmu jednotného rozhodování
soudů;

III. ministru vnitra ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a
předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do 31. prosince 2017
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;
IV. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem vnitra a ministrem
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace do 31. prosince 2018 připravit informaci o dobrovolnictví
a dárcovství a zprostředkovat ji žákům základních a středních škol;
V. ministryním práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy,
ministrům dopravy, kultury, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, vnitra,
zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí a vedoucímu Úřadu
vlády
a) využívat možnosti uzavírání smluv o dlouhodobé spolupráci s vybranými strategickými
partnery z řad nestátních neziskových organizací,
b) podle možností konzultovat s partnery vybranými podle bodu V/a této přílohy
připravované legislativní návrhy a politiky, které se jich týkají,
c) průběžně zajišťovat, aby nedílnou součástí národních dotací či dotací z Evropského
sociálního fondu, určených pro konečné příjemce z řad nestátních neziskových organizací,
byly přiměřené finanční prostředky určené na tzv. provozní výdaje, především na osobní
náklady potřebných provozních zaměstnanců tam, kde je vyžadována profesionalizace při
poskytování služeb a nakládání s dotacemi ze státního rozpočtu,
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d) průběžně rozlišovat v podmínkách dotačních řízení mezi nestátními neziskovými
organizacemi, které jsou zájmovými a pracujícími převážně pro své členy, a ostatními, které
poskytují služby široké veřejnosti nebo obecně vymezeným cílovým skupinám,
e) po nabytí účinnosti připravovaného zákona o dobrovolnictví zavést započítávání
hodnoty dobrovolnické práce podle tohoto zákona do spolufinancování projektů nestátních
neziskových organizací, podpořených státním rozpočtem,
f) důsledně využívat v rozhodnutích o poskytnutí dotace možnosti nástroje „méně
závažných podmínek“ podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tak, aby
se minimalizovalo riziko porušení rozpočtové kázně;
VI. vedoucímu Úřadu vlády ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku
a ministrem financí do 30. června 2016 zajistit v rozpočtové kapitole Úřadu vlády pro
rok 2017 a dále každoročně 3.000.000 Kč na dotační program na podporu kapacit
celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.
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