
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. prosince 2004 č. 1279

o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému 
o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací 

z rozpočtu Ministerstva financí

Vláda

I. s c h v a l u j e   změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních
neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí (dále jen
„Systém”) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1.  vedoucímu  Úřadu  vlády  vyhlásit  ve  spolupráci  s  místopředsedou  vlády  a  ministrem
spravedlnosti  a ministry financí a informatiky do 31.  ledna 2005 otevřené zadávací řízení  na
provoz Systému,

2. ministru financí převést bezúplatně po úspěšném ukončení otevřeného zadávacího řízení podle
bodu II/1 tohoto usnesení programové vybavení centrálního modulu Systému včetně projektové a
provozní dokumentace z Ministerstva financí na Úřad vlády,

3.  ministru  financí  provést  ve  spolupráci  s  vedoucím Úřadu vlády, v  návaznosti  na  úspěšné
ukončení otevřeného zadávacího řízení podle bodu II/1 tohoto usnesení, delimitaci finančních
prostředků na provozování Systému, uvedených v příloze tohoto usnesení, a to z programu č. 212
011 Ministerstva financí do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády,

4.  ministru informatiky zajistit  od roku 2005 propojení Systému s Portálem veřejné správy a
poskytování průběžné metodické pomoci garantovi Systému i jeho provozovateli,

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům financí, zahraničních
věcí, informatiky, kultury, obrany, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství,
životního prostředí a ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví poskytnout do
Systému informace o nestátních neziskových organizacích, které požádaly o dotaci na následující



rozpočtový rok, a to v takové podobě, jaká byla předepsána usnesením vlády ze dne 23. října
2000 č. 1050, k Rozboru financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v
roce 1999, usnesením vlády ze dne 7. února 2001 č. 114, o Zásadách vlády pro poskytování
dotací  ze  státního  rozpočtu  České  republiky  nestátním  neziskovým  organizacím  ústředními
orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 20. června 2001 č. 621, a interními předpisy
ministerstev, a aktualizovat tyto informace v každém následujícím kalendářním roce jednou za
pololetí v termínech, které určí Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

6. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti

a) zajistit, aby Rada vlády pro nestátní neziskové organizace převzala úlohu garanta Systému a
zajišťovala jeho další rozvoj,

b) spolupracovat s hejtmany na vniku systému předávání dat z  krajských databází  nestátních
neziskových organizací do centrální části Systému,

c) informovat vládu do 31. prosince 2005 o provozování Systému,

7.  místopředsedovi  vlády a  ministru  spravedlnosti  zajistit  ve  spolupráci  s  ministrem financí
propojení Systému s kontrolními a kontrolu podporujícími informačními systémy Ministerstva
financí;

III. d o p o r u č u j e   hejtmanům, aby zajistili předávání dat z krajských databází nestátních
neziskových  organizací  do  centrální  části  Systému  v  každém  kalendářním  roce  jednou  za
čtvrtletí, a to v termínech stanovených Radou vlády pro nestátní neziskové organizace.

Provedou: 
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti
a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministři financí, zahraničních věcí,
informatiky, kultury, obrany,
pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
vnitra, zemědělství, životního prostředí,
ministryně zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy,
vedoucí Úřadu vlády

Na vědomí: 
hejtmani

Předseda vlády 
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.


