Příloha
usnesení vlády
ze dne 18. ledna 2016 č. 32

Změna
Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace se mění takto:
1. V čl. 2 odst. 2 písm. g) zní
„g) projednává a doporučuje vedoucímu Úřadu vlády ČR (dále jen „Úřad“) zaměření
dotačního programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO, který je
financován z rozpočtové kapitoly Úřadu “.
2. V čl. 3 odst. 2 se číslovka „32“ nahrazuje číslovkou „35“.
3. V čl. 3 odst. 3 bod b) se vládá slovo „obrany“.
4. V čl. 3 odst. 7 se
1. ve větě první zrušují slova „písm. b), d) a e)“.
2. ve větě druhé zrušují slova „příslušného náměstka ministra, zástupce Asociace krajů
ČR nebo zástupce Svazu měst a obcí ČR“.
3. za slovo „neúčasti“ se vkládají slova „člena Rady“.
5. V čl. 3 odst. 9 písm. b) se všechna slova „předsedy“ nahrazují slovy „zástupce“.
6. V čl. 4 odst. 3 se za bod a) vkládá nové písmeno b), které zní „b) navrhuje program
zasedání Rady“.
7. V čl. 4 odst. 3 ze nový bod b) vkládá nové písmeno c), které zní „c) předkládá návrhy,
zařazené na jednání Rady“ .
Dosavadní písmena b) až c) se označují jako písmena d) a e).
8. V čl. 4 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní
„f) jmenuje stálé zástupce členů Rady uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. a),“
8. V čl. 4. odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní „ g) zve hosty na
jednání Rady nebo souhlasí s jejich účastí“.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena h) až k).
9. V čl. 4 odst. 3 se za písmeno k) doplňuje nové písmeno l), které zní
„l) jmenuje tajemníka Rady z řad státních zaměstnanců sekretariátu Rady, který se
zúčastňuje zasedání Rady s hlasem poradním.“

10. Článek 6 zní:
„Článek 6
Komise pro hodnocení projektů
1) Rada zřizuje Komisi pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora kapacit
celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „komise“). Výsledky projednání
žádostí o dotaci, schválené Komisí, jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání
individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2) Členy Komise a předsedu Komise jmenuje předseda Rady na návrh sekretariátu
Rady.
3) Jednací řád Komise schvaluje Rada.“.
11. V čl. 7 odst. 3 se slovo „Výboru“ nahrazuje slovem „výboru“.
12. V čl. 7 odst. 6 se slovo „jsou“ nahrazuje slovy „mohou být“.
13. V čl. 7 odst. 7 se slovo „jimiž“ nahrazuje slovem „kterou“.
14. V čl. 7 odst. 8 se
1. slova „členy výborů“ nahrazují slovy „člena výboru“,
2. slovo „mohou“ nahrazuje slovem „může“,
3. slova „jejich zástupci“ nahrazují slovy „jeho zástupce“.
15. V čl. 10 odst. 1 zní:
„1) Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů, pracovních skupin i Komise)
zabezpečuje tajemník Rady a další zaměstnanci sekretariátu Rady, který je organizační
součástí Úřadu.“
16. V čl. 10 odst. 2 se za slovo „Sekretariát“ doplňuje slovo „Rady“.
17. V čl. 10 odst. 3 se za slovo „Sekretariát“ doplňuje slovo „Rady“.
18. V čl. 10 odst. 3 písm. a) se
1. za slovo „výborů“ vkládá čárka a následující spojka „a“ se zrušuje,
2. se za slovo „skupin“ doplňují slova „a Komise, včetně programu a přípravy jejich
jednání, “.
19. V čl. 10 odst. 4 se
1. ve větě první slova „a činnost sekretariátu řídí vedoucí oddělení sekretariátu“ nahrazují
slovy „tajemník Rady“,
2. poslední věta zrušuje.
20. V čl. 10 se odstavec 5 zrušuje.
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