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Statut 
Výboru pro regiony 

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Výbor pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) je 
stálým pracovním orgánem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen 
„Rada“) pro koordinaci spolupráce ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územní 
samosprávy s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“). 

2) Výbor byl zřízen schválením Statutu Rady usnesením vlády ze dne 15. října 2007 č. 1154. 

 

Článek 2 
Činnost Výboru 

1) Výbor 

a) iniciuje a sleduje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány 
územní samosprávy a NNO, včetně problematiky poskytování dotací z veřejných 
rozpočtů, 

b) zveřejňuje informace o této spolupráci a o procesech poskytování dotací z veřejných 
rozpočtů na činnost NNO. 

2) Výbor přitom zejména 

a) spolupracuje s orgány územní samosprávy, 

b) spolupracuje s NNO, které se orientují na naplňování principu partnerství a rozvoje 
komunitního života na regionální úrovni, 

c) spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, 

d) předkládá Radě plán své práce na příslušný rok, informuje ji o své činnosti a předkládá 
jí návrhy na opatření. 

 

Článek 3 
Složení Výboru 

1) Výbor je složen z předsedy, místopředsedy a dalších členů. 

2) O složení Výboru rozhoduje a předsedu a místopředsedu Výboru jmenuje a odvolává 
předseda Rady na návrh Rady. 

3) Dalšími členy Výboru jsou: 
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a) zástupci Rady, 

b) zástupci orgánů územní samosprávy, 

c) zástupci NNO jednotlivých krajů, 

d) zástupci organizací, zabývajících se veřejnou správou a regionálním rozvojem. 

 

Článek 4 
Předseda Výboru 

1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady. 

2) Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají pravidelně podle 
plánu práce Výboru a dále dle potřeby (viz čl. 5 Jednacího řádu Rady). 

3) Předseda Výboru dále zejména: 

a) předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem, 

b) rozhoduje o pozvání hostů na schůze Výboru. 

 

Článek 5 
Členové Výboru 

1) Členové Výboru jsou povinni účastnit se schůzí Výboru a podílet se na přípravě návrhů 
a doporučení Výboru. Pokud se člen nemůže na schůzi dostavit, omluví se 
prostřednictvím sekretariátu Rady a může se písemnou nebo elektronickou formou 
vyjádřit k projednávaným záležitostem. 

2) Schůze Výboru se může místo člena Výboru zúčastnit jeho zástupce. Člen Výboru může 
svého zástupce písemně zmocnit k hlasování. 

3) Výbor prostřednictvím svého předsedy předkládá Radě návrhy a doporučení, které přijal. 

4) Členové Výboru, zastupující orgány územní samosprávy, jsou odpovědní za přenos 
informací do těchto orgánů. 

5) Členové Výboru, zastupující NNO, jsou odpovědní za šíření informací o projednávaných 
záležitostech neziskovému sektoru v daném kraji vhodnou formou (zejména 
elektronickou). 

 

Článek 6 
Externí spolupráce 

Výbor prostřednictvím svého předsedy může k projednávaným záležitostem přizvat jako 
hosta experta. Externí spolupráce se řídí čl. 8 Statutu Rady. 
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Článek 7 
Jednací řád 

Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Rady. 

 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento Statut nabyl účinnosti schválením Radou dne 6. prosince 2007. 

2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou. 

3) Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách a v sídle Úřadu vlády České 
republiky. Na internetových stránkách se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu. 

 


