
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 8. ledna 2003 č. 18 + P 

 
o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025, 

o návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, 
vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, a 

k Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku 
z Nadačního investičního fondu v I. etapě 

 
V l á d a  
 
I. b e r e n a v ě d o m í 
 
1. Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. 
etapě, obsaženou v části III materiálu č. j. 1718/02, 
 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací v I. etapě uzavřené podle §18 
odst. 2) písm. a) bod 6 zákona č. 171/1991 Sb. obsažený v části IV materiálu č. j. 1718/02, 
 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18 
odst. 2) písm. a) bod 6 zákona č. 171/1991 Sb. obsažený v části IV materiálu č. j. 1718/02; 
 
II. m ě n í usnesení vlády z 10. října 2001 č. 1025 tak, že se text přílohy č. 2 uvedeného usnesení 
nahrazuje textem uvedeným v příloze tohoto usnesení; 
 
III. u k l á d á  
 
1. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady vlády 
pro nestátní neziskové organizace předložit vládě do 30. zá- ří 2003 v souladu s usnesením vlády ze 
dne 27. května 1998 č. 360 hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního 
investičního fondu v I. a ve II. etapě, 
 
 
 
2. ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky zajistit, aby 
Fond národního majetku České republiky 
 



a) ukončil a vyhodnotil kontroly nadací probíhající v roce 2003 a v každém následujícím 
kalendářním roce vždy do 31. července daného roku, 
 
b) neprodleně realizoval úkol uvedený v bodě II tohoto usnesení, 
 
c) uzavřel Dodatky č. 1 a č. 2 uvedené v bodě I/2 a 3 tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou:  
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, 
lidská práva a lidské zdroje a 
předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, 
ministr financí a 
předseda prezidia Fondu národního majetku České republiky 
 
 
 
 

Předseda vlády  
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.  

 
 
 



 
P ř í l o h a  

 
k usnesení vlády 

ze dne 8. ledna 2003 č. 18 
 
 
 
 
 

N á v r h 
způsobu převodu finančních prostředků získaných z prodeje zbývajících akcií 

vyčleněných pro Nadační investiční fond 
 
 
 
1. Finanční prostředky získané z prodeje akcií, určených pro Nadační investiční fond, budou 

nadacím převedeny do tří měsíců po připsání výnosů z prodeje na účet Fondu národního 
majetku České republiky.  

 
2. Fond národního majetku České republiky finanční prostředky převede v okamžiku, kdy částka 

na účtu Nadačního investičního fondu dosáhne minimální výše 200 mil. Kč. Nebude-li této 
částky dosaženo do dvou let od posledního převodu, převede Fond národního majetku České 
republiky částku, která bude na účtu k dispozici. Částky pod 20 mil. Kč na účtu Nadačního 
investičního fondu se nepřevádí.  

 
3. Finanční prostředky získané z prodeje akcií budou rozděleny mezi nadace, které uspěly ve 

výběrovém řízení ve druhé etapě rozdělování Nadačního investičního fondu, podle bodového 
ohodnocení (usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1946/2001). Hodnota bodu se 
stanoví podle Kritérií pro bodové ohodnocení nadací ve druhé etapě rozdělování finančních 
prostředků určených pro Nadační investiční fond.  

 
 
 
 
 


