
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. července 2021 č. 623 

 
ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 

 na léta 2021 až 2030  
 

Vláda 

I. schvaluje Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi    
na léta 2021 až 2030 (dále jen „Strategie“), včetně úkolové části a Akčního plánu na  
léta 2021–2024, obsaženou v části III materiálu čj. 681/21; 

II. ukládá 

1. členům vlády, předsedovi Českého statistického úřadu a vedoucím ústředních orgánů 
státní správy zabezpečit v rámci své působnosti plnění Strategie, 

2. členům vlády a vedoucí Úřadu vlády ČR po projednání s místopředsedkyní vlády a 
ministryní financí v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a roky 
následující, zabezpečit finanční krytí nákladů implementace a plnění Strategie, 

3. členu vlády, do jehož působnosti patří lidská práva a rovné příležitosti, a předsedovi 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro 
lidská práva  

a) koordinovat plnění Strategie, 

b) předložit vládě do 31. března 2025 Zprávu o plnění Akčního plánu na léta 2021–2024  
a navazující akční plán pro následující období,  

c) předložit vládě do  31. března 2028 Zprávu o plnění Akčního plánu na léta 2025–2027  
a navazující akční plán pro následující období,  

d) předložit vládě do  31. prosince 2031 Zprávu o závěrečném vyhodnocení Strategie, 

e) informovat do 30. června 2021 o Strategii předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a předsedu Senátu Parlamentu České republiky, 

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit do 30. června 2021 zveřejnění tohoto 
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 
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III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí implementovat 
opatření uvedená ve Strategii při realizaci úkolů v přenesené působnosti i při tvorbě 
a realizaci úkolů v samostatné působnosti. 

Provedou: 
členové vlády, 
předseda Českého statistického úřadu, 
vedoucí dalších ústředních orgánů  
státní správy 

Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
primátor hlavního města Prahy, 
starostové měst a obcí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


