
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2008 č. 397 

 
k přípravě návrhu věcného záměru zákona o nestátních neziskových organizacích 

 
 
 
             Vláda 
 
             ukládá 
 
             1. ministru financí zpracovat analýzu právního a skutkového stavu v oblasti 
financování neziskových organizací a zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu 
v oblasti úpravy nestátních neziskových organizací a předložit je do 30. června 2008 
ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národní menšiny, 
 
             2. ministru vnitra zpracovat zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu 
v oblasti úpravy právní subjektivity neziskových organizací, a to i v kontextu s noveli-
zací občanského zákoníku, a předložit jej do 30. června 2008 ministryni, v jejíž působ-
nosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
 
             3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat zhodnocení nezbytnosti 
změny právního stavu v oblasti úpravy nestátních neziskových organizací, s přihlédnu-
tím k potřebám spadajícím do jeho resortu, a předložit jej do 30. června 2008         mi-
nistryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
 
             4. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat zhodno-
cení nezbytnosti změny právního stavu v oblasti úpravy nestátních neziskových orga-
nizací, s přihlédnutím k potřebám spadajícím do jeho resortu, a předložit jej do           
30. června 2008 ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
 
             5. ministru kultury zpracovat zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu 
v oblasti úpravy nestátních neziskových organizací, s přihlédnutím k potřebám spada-
jícím do jeho resortu, a předložit jej do 30. června 2008 ministryni, v jejíž působnosti 
jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
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             6. ministru spravedlnosti zpracovat zhodnocení nezbytnosti změny právního 
stavu v oblasti úpravy právní subjektivity nestátních neziskových organizací, a to        i 
v kontextu s novelizací občanského zákoníku, a předložit jej do 30. června 2008     
ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
 
             7. ministru zdravotnictví zpracovat zhodnocení nezbytnosti změny právního 
stavu v oblasti úpravy nestátních neziskových organizací, s přihlédnutím k potřebám 
spadajícím do jeho resortu, a předložit jej do 30. června 2008 ministryni, v jejíž pů-
sobnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
 
             8. ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny,    
zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, 
ministry financí, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, spravedlnosti a zdra-
votnictví a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace analýzu právního a skutko-
vého stavu v oblasti nestátních neziskových organizací a zhodnocení nezbytnosti změ-
ny právního stavu v této oblasti a na základě této analýzy a zhodnocení vládě do 31. 
prosince 2008 předložit návrh věcného záměru zákona o nestátních neziskových orga-
nizacích. 
 
 
 
Provedou: 

ministryně, v jejíž působnosti jsou 
lidská práva a národnostní menšiny, 
místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí, 
ministři financí, vnitra, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
kultury, spravedlnosti, 
zdravotnictví 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  

  


