
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 13. července 2009 č. 885 

 
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 

pro rok 2010 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím pro rok 2010, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení; 
 
             II. bere na vědomí Informaci o poskytování dotací na projekty nestátních   
neziskových organizací ze státního rozpočtu, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení; 
 
           III. ukládá ministru pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro nestátní    
neziskové organizace ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních 
věcí, místopředsedou vlády a ministrem obrany, ministry vnitra, průmyslu a obchodu, 
práce a sociálních věcí, dopravy, zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní 
rozvoj, ministryněmi spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a 
vedoucím Úřadu vlády 
 
                1. zpracovat a vládě do 31. května 2010 předložit návrh Hlavních oblastí 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011, 
 
                2. informovat vládu do 28. února 2011 o realizaci Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010, 
 
                3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, místopředsedovi   
vlády a ministru obrany, ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních vě-
cí, dopravy,  zemědělství, životního  prostředí,  kultury,  pro místní rozvoj, ministry- 
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ním spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucímu Úřadu 
vlády zohlednit při přípravě svých rozpočtových kapitol na rok 2010 plánované dotač-
ní programy, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení a prozkoumat možnost nekrácení 
objemu finančních prostředků, určených na tyto programy. 
 
 
 
Provedou: 

ministr pro lidská práva a předseda  
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 
místopředseda vlády a ministr obrany, 
ministři vnitra, průmyslu a obchodu, 
práce a sociálních věcí, dopravy, zemědělství, 
životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj 
ministryně spravedlnosti, zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy 
vedoucí Úřadu vlády 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 


