
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. dubna 2021 č. 360 

 
o návrhu na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích 
a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci 

výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem 
 

Vláda 

I. zrušuje  

1. usnesení vlády ze dne 22. prosince 1999 č. 1357, ke zřízení a provozování veřejně 
přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích, 

2. usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 564, o změně provozovatele veřejně přístup-
ného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci 
dotací ze státního rozpočtu; 

II. souhlasí se zajištěním pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice 
Českým statistickým úřadem podle bodu III/3 tohoto usnesení; 

III. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra převést finanční prostředky až do výše             
3 000 000 Kč z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra do kapitoly 345 - Český statistický úřad 
rozpočtovým opatřením v roce 2023 na zajištění šetření dobrovolnické činnosti v České 
republice v rámci výběrového šetření pracovních sil,  

2. zmocněnkyni vlády pro lidská práva do 31. prosince 2022 ve spolupráci s 1. místo-
předsedou vlády a ministrem vnitra zpracovat a předsedovi Českého statistického úřadu 
předložit návrh otázek pro šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci 
výběrového šetření pracovních sil, 

3. předsedovi Českého statistického úřadu každé čtyři roky, počínaje rokem 2023, provést 
šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních 
sil a zveřejnit výsledky šetření v příslušných ročenkách Českého statistického úřadu a 
dále předložit výsledky šetření 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a Radě vlády 
pro nestátní neziskové organizace, a to v případě zajištění finančních prostředků 
z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, 

4. zmocněnkyni vlády pro lidská práva seznámit s výsledky šetření jednotlivé členy vlády, 
nestátní neziskové organizace a odbornou veřejnost. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva, 
předseda Českého statistického úřadu 

 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 


