VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. srpna 2014 č. 657
o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Vláda
mění usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne
19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, přílohu
uvedeného usnesení - Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím, tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1 - 3 tohoto
usnesení.

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 6. srpna 2014 č. 657

ČÁST PRVNÍ
Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy se mění takto:
1.

V ČÁSTI PRVNÍ odst. 7) zní:

„7) Dotace mohou být poskytovány:
a)

podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,

b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
c)

podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením registrovaných církví a
náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou
činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
e)

podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. nadacím a nadačním fondům, zřízeným podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

f)

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i dalším právnickým osobám, jejichž hlavním
předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a
k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálněprávní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.“.

2.

V ČÁSTI DRUHÉ odst. 2) se za slovo „přílohou“ vkládají slova „č. 1“.

3.

V ČÁSTI DRUHÉ odst. 6) se za slovo „poskytnuté“ vkládají slova „ústředním orgánem“.

4.

V ČÁSTI DRUHÉ odst. 11) se za slovo „vládou“ vkládají slova „,a ústřední orgán stanovil transparentní a
veřejné podmínky výběru NNO, se kterými hodlá smlouvu uzavřít. Uzavřením smlouvy není dotčeno
ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. Vzor smlouvy je přílohou č. 2 k těmto Zásadám“.

5.

V ČÁSTI DRUHÉ se za odst. 11) vkládá nový odst. 12), který zní:

„12) Ústřední orgán může uzavřít s NNO i memorandum o dlouhodobé spolupráci za stejných podmínek,
uvedených v odst. 11). Vzor memoranda je přílohou č. 3 k těmto Zásadám.“.
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Dosavadní odst. 12) až 23) se označují jako odst.

13) až 24).

6.

V ČÁSTI DRUHÉ odst. 16) se slovo „náklady“ nahrazuje slovy „úhradu nákladů“ a slovo „výdaje“ se
nahrazuje slovy „úhradu výdajů“.

7.

V ČÁSTI DRUHÉ odst. 22) písm. c) se slova „občanské sdružení“ nahrazují slovem „spolek“.

8.

V ČÁSTI TŘETÍ odst. 1) se slovo „které“ nahrazuje slovem „která“.

ČÁST DRUHÁ
Změna příloh Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
Přílohy Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy se mění takto:
1.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

2.

V příloze č. 1 odst. 1.4. se slovo „IČ“ nahrazuje slovem „IČO“.

3.

V příloze č. 1 odst. 1.5. se slova „Číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra (občanské sdružení)“
zrušují, slova „v obchodním rejstříku“ se nahrazují slovy „ve veřejných rejstřících“ a slova „obecně
prospěšná společnost, nadace a nadační fond, od 1. ledna 2014 také spolek a ústav“ se nahrazují slovy
„spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond“.

4.

V příloze č. 1, část 2 se v názvu vypouští text v závorce. Název nově zní „Statutární orgán“

5.

Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2 a nová příloha č. 3, které znějí takto:
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 6. srpna 2014 č. 657

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
na realizaci projektu …
(vzor)

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo … (dále jen „ministerstvo“)
se sídlem: …
IČO: …
zastoupené: …

a
zapsaný spolek (dále jen „spolek“)
název: …
se sídlem: …
IČO:…
zastoupený: …
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými
usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení
vlády ze dne … č. … a v souladu se směrnicí ministerstva o pravidlech výběru nestátních neziskových organizací
pro účel uzavření smlouvy č. … tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci
(dále jen „smlouva“)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Ministerstvo zabezpečuje realizaci státní politiky na úseku … podle … (doplnit právní a strategické
dokumenty)
2) V rámci realizace státní politiky podle odstavce 1 poskytuje nestátním neziskovým organizacím dotace za
účelem realizace konkrétních projektů podle … (doplnit právní a metodické dokumenty)
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3) Spolek realizuje projekt pod názvem …, který je
ministerstvem už nejméně dva roky podporován
dotacemi, protože mimořádně vhodně naplňuje záměry státní politiky v oblasti …, stanovené dokumenty,
uvedenými v odstavci 1.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými právními předpisy České republiky.
5) Ministerstvo i spolek se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její
nedílnou součástí.

Článek 2
Předmět smlouvy
1) Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce. 2, který je její nedílnou přílohou.
Projekt spolurealizuje strategický dokument ministerstva s názvem … přijatý usnesením vlády ze dne … č.
…
2) Specifikace projektu, který je předmětem smlouvy:
a) Název projektu: … (dále jen „projekt“)
b) Číslo projektu nebo jeho jiná specifikace.
c) Vymezení projektu, zejména popis jednotlivých aktivit, cílů a výstupů projektu i předběžného rozpočtu
na celou dobu jeho realizace, tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Projekt a jeho rozpočet jsou každoročně
evaluovány a upřesňovány.
3) Všechny parametry projektu, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro spolek závazné ve znění
každoročních evaluací.

Článek 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1) Spolek se zavazuje:
a) plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě a ve všech jejích přílohách,
b) realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné
oblasti a v souladu se smlouvou,
c) evaluovat každoročně projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně předkládat roční průběžnou
zprávu, zjednodušenou žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny
ministerstva,
d) informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci projektu, na plnění
smlouvy nebo na její platnost, zejména o nepříznivém vývoji v oblasti cash flow projektu i spolku.
2) Spolek souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i smlouvě s respektováním zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Ministerstvo se zavazuje:
a) pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie ministerstva a spolek, který jej
realizuje, za partnera v této strategii,
b) podporovat projekt po dobu trvání smlouvy, a to v prvním smluvním roce poskytnutím dotace ve výši
100 % oprávněných nákladů projektu a v dalších smluvních letech poskytnutím dotací ve výši
minimálně 50 % oprávněných nákladů projektu. Tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud došlo
k takovému vývoji státního rozpočtu na daný kalendářní rok, že nebylo možné na příslušný dotační
program vyčlenit dostatečný objem finančních prostředků,
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c) informovat spolek o uvolnění dotace na
příslušný kalendářní rok nejpozději do konce
února roku, na nějž má být dotace poskytnuta, pokud spolek splní své povinnosti specifikované v článku
3 odstavec 1,
d) spolupracovat na evaluaci projektu,
e) projednávat se spolkem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.
4) Smluvní strany se zavazují spolupracovat na propagaci obsahu a realizace smlouvy.
5) Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy budou vždy
postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
6) Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti, vyplývající z Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Článek 4
Doba účinnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Po dohodě obou smluvních stran může být smlouva prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 5
Ukončení smlouvy
1) Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4.
2) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, jestliže:
a) jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, a to ani po písemné
výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
b) je rozhodnuto o zrušení spolku a o jeho vstupu do likvidace,
c) je vůči spolku vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,
d) má spolek závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,
e) spolek se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
3) Smlouva může být ukončena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Článek 6
Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů
V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní strana podle této
smlouvy a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 7
Kontaktní osoby
1) Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy …
2) Spolek určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy …
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3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za
příslušnou
smluvní
stranu
naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit smlouvu nebo její obsah.

v záležitostech

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Po dohodě smluvních stran může být smlouva prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě.
2) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.
3) Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků
podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4) Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána
dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této
smlouvě.
5) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6) Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

Článek 9
Přílohy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Vymezení projektu
Příloha č. 2: Statutární dokumenty spolku

V Praze dne __________________

__________________________________
ministr

V Praze dne __________________

__________________________________
statutární orgán spolku
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 3
k usnesení vlády
ze dne 6. srpna 2014 č. 657

MEMORANDUM O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
(vzor)

Česká republika – Ministerstvo … (dále jen „ministerstvo“)
se sídlem: …
IČO: …
zastoupené: …

a
zapsaný spolek (dále jen „spolek“)
název: …
se sídlem: …
IČO:…
zastoupený: …
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1746 a dále,
v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění
usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne … č. … a v souladu s pravidly ministerstva
pro výběr nestátních neziskových organizací pro účel uzavření memoranda toto

memorandum o dlouhodobé spolupráci
(dále jen „memorandum“).

Článek 1
Cíl memoranda
Memorandum slouží k podpoře realizace dlouhodobého projektu s názvem název projektu (dále jen „projekt“),
který je přílohou memoranda. Ministerstvo tímto memorandem vyslovuje odhodlání pomáhat jeho realizaci,
protože projekt vhodně naplňuje strategický dokument ministerstva s názvem název dokumentu přijatý
usnesením vlády ze dne … č. …
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Článek 2
Obsah memoranda
1) Spolek se zavazuje:
a) po dobu trvání memoranda projekt realizovat v přiložené podobě, pokud na jeho realizaci budou
získány finanční zdroje,
b) evaluovat projekt ve spolupráci s ministerstvem,
c) každoročně předkládat roční průběžnou zprávu, zjednodušenou žádost o dotaci apod. v souladu
s pokyny ministerstva,
d) informovat neprodleně o nepříznivém vývoji v oblasti cash flow,
e) informovat o podstatných změnách v projektu na straně spolku.
2) Ministerstvo se zavazuje:
a) pokládat projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie resortu a NNO, která jej realizuje, za
partnera v této strategii,
b) v souladu s vývojem státního rozpočtu realizaci projektu podporovat, pokud to bude v konkrétním
rozpočtovém roce možné,
c) spolupracovat na evaluaci projektu,
d) projednávat se spolkem změny ve strategii resortu, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.
3) Spolek a ministerstvo budou spolupracovat na propagaci projektu i memoranda.
4)

Spolek a ministerstvo se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z tohoto memoranda
budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České
republiky.

5)

Spolek a ministerstvo souhlasí s tím, že memorandem nejsou dotčeny povinnosti, vyplývající z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
Článek 3
Doba účinnosti memoranda

Memorandum se uzavírá na dobu určitou na dobu tří let ode dne podpisu memoranda oběma stranami. Po
dohodě stran může být memorandum prodlouženo písemným dodatkem k memorandu.

Článek 4

Ukončení memoranda

Platnost memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 3.

1) Memorandum může být vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud:
a) jedna ze stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto memoranda, a to ani po
písemné výzvě druhé strany, směřující k nápravě, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
b) je rozhodnuto o zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace,
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c) je

vůči

spolku

vedeno

exekuční

nebo

insolvenční řízení,

d) má spolek závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,
e) se spolek dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.

Článek 5
Kontaktní osoby
1) Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda …
2) Spolek určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda …
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou stranu v záležitostech naplňování memoranda.
Kontaktní osoba však není oprávněna měnit memorandum nebo jeho obsah.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1) Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí memoranda.
2) Změny a doplnění memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků
podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
3) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem
nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby strany, uvedené v tomto memorandu.
4) Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran obdrží jeden.
5) Obě strany prohlašují po přečtení tohoto memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo sepsáno na
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

Článek 7
Přílohy
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Vymezení projektu
Příloha č. 2: Statutární dokumenty spolku

V Praze dne __________________

__________________________________
ministr

V Praze dne __________________

________________________________
statutární orgán spolku“
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ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Tato změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy nabývá účinnosti dnem schválení vládou.

