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V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 

                                                                                                                                                     P ř í l o h a   č. 1 

                                                                                                                                                     k usnesení vlády 
                                                                                                                                                     ze dne 14. června 2010 č. 463 

 
Návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky 

vůči nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2011 

 
1) Tělesná výchova a sport 
2) Kultura 
3) Životní prostředí a udržitelný rozvoj 
4) Sociální služby 
5) Zahraniční aktivity 
6) Národnostní menšiny a etnické skupiny 
7) Romská komunita 
8) Cizinci a azylanti 
9) Zdravotnictví 
10) Rizikové chování 
11) Protidrogová politika 
12) Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 
13) Vzdělávání a lidské zdroje 
14) Děti a mládež 
15) Rodinná politika 
16) Lidská práva 
17) Ostatní (nezařazené) 
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Seznam použitých zkratek 
 
CPO  Církevní právnické osoby 
ČR  Česká republika 
EU  Evropská unie 
FO  Fyzické osoby 
MD  Ministerstvo dopravy 
MK  Ministerstvo kultury 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO  Ministerstvo obrany 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSP  Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZD  Ministerstvo zdravotnictví 
MZE  Ministerstvo zemědělství 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NaNF Nadace a nadační fond 
NNO  Nestátní neziskové organizace 
OPS  Obecně prospěšné společnosti 
OS  Občanská sdružení 
PO  Právnické osoby 
ÚV  Úřad vlády 
ÚZC  Účelová zařízení církví 
ZSPO Zájmová sdružení právnických osob 
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1) Tělesná výchova a sport 
 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MD 

Zajištění vybraných 
regulačních činností, zejména 
přenesený výkon státní správy 
ve specifikovaných kategoriích 
sportovních létajících zařízení, 
vyrobených a určených k létání 
ve vzduchu výhradně za 
účelem vzdělávání, sportu nebo 
rekreace jeho uživatele 

Podpora provozování sportovního a 
rekreačního létání. 

PO (zejména občanská zájmová 
sdružení), které jsou 
rozhodnutím MD, v souladu se 
zákonem č. 49/1997 Sb., o 
civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů, pověřeny 
výkonem státní správy ve věci 
sportovních létajících zařízení. 

Program je vyhlašován v souladu se 
zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

MO 
Podpora sportu a branné 
přípravy 

Uspořádání jednotlivých sportovních a 
branných akcí pro veřejnost, získávání 
specifických dovedností a zvyšování 
fyzické zdatnosti dětí a mládeže. 

OS, OPS a ÚZC registrovaných 
církví a náboženských 
společností. 

Národní program rozvoje sportu pro 
všechny. 

MV Rozvoj sportu a tělovýchovy 

Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání 
specifických dovedností, sportovní 
soutěže příslušníků, zaměstnanců a členů 
jednotek požární ochrany, členů 
občanských sdružení. 

OS působící na úseku požární 
ochrany, integrovaného 
záchranného systému, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. 

Zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení 
vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o 
Zásadách vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy. 

MV 

Rozvoj tělovýchovy a sportu 
zaměřený na péči o zlepšení 
zdraví a zvýšení fyzické 
zdatnosti populace, sportovní 
reprezentace, včetně přípravy 
sportovních talentů; zvýšení 
fyzické zdatnosti, speciálních 
dovedností a návyků určitých 
profesních skupin 

Podpora a vytváření podmínek pro 
tělesnou a střeleckou přípravu příslušníků 
Policie ČR a jejich dalších sportovních 
aktivit včetně rekreačně-pohybových 
aktivit občanských zaměstnanců resortu. 

OS, která zajišťují podmínky a 
realizují tělovýchovně-sportovní 
programy pro policisty, 
zaměstnance policie a 
zaměstnance MV (jedná se o 
UNITOP ČR jako střešní 
dobrovolné sdružení všech 
sportovních klubů policie, který 
je jediným zástupcem ČR pro 

Usnesení vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 
č. 92, o Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu ČR NNO ústředními 
orgány státní správy. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

sport v evropské i světové 
policejní sportovní asociaci). 

MŠMT 
Program státní sportovní 
reprezentace ČR 

Podpora sportovní přípravy a sportovní 
reprezentace ČR juniorské a seniorské 
věkové kategorie. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT 
Program Sportovní centra 
mládeže 

Podpora sportovních talentů ve vybraných 
sportech ve věkové kategorii 15 – 19 let. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT Program Sportovní talenty 
Podpora přípravy sportovně talentované 
mládeže. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT Program Sportovní střediska 

Podpora základní sportovní přípravy dětí, 
zpravidla ve věkové kategorii 6 – 15 let, 
zařazených do systému všeobecné 
přípravy sportovních talentů. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT 
Program Rozvoje sportu pro 
všechny 

Podpora projektů vedoucích k 
celoživotním pohybovým aktivitám 
občanů s účelovým vymezením. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT Program sport a škola 

Podpora školní, studentské nebo 
univerzitní sportovní činnosti 
prostřednictvím školních a 
vysokoškolských sportovních organizací. 

OS s celostátní působností. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT 
Program Sport zdravotně 
postižených 

Podpora specializovaných sportovních 
sdružení s celorepublikovou působností, 
jejichž členská základna je nejméně 
z 90 % tvořena zdravotně postiženými 
občany. 

Specializovaná OS v oblasti 
sportu. 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT 
Program podpory údržby a 
provozu sportovních zařízení 

Podpora zabezpečení údržby a provozu 
sportovních zařízení v oblasti sportu. 

OS s vlastnictvím nebo 
dlouhodobým pronájmem 
sportovního zařízení. 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 

MŠMT Investiční program 233510 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny sportovních 
organizací. 

OS. 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu. 
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2) Kultura 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MK Kulturní aktivity 
Kulturní aktivity vysílané do zahraničí 
anebo přijímané ze zahraničí. 

OS, OPS a další PO a FO, které 
poskytují veřejné kulturní 
služby. 

Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 – 
2014. Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 
1904/2006/ES, kterým se zavádí 
program Kultura. 

MK Kulturní aktivity 
Program na podporu zahraničních 
kontaktů v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit. 

PO a FO, včetně OS 
registrované do 31. 12. 2008, 
které zabezpečují konkrétní 
kulturní činnost v regionu či obci 
nejméně jeden rok. 

Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 – 
2014. 

MK Kulturní aktivity 
Podpora kulturních aktivit v oblasti 
divadla, hudby, výtvarného umění a 
architektury. 

OS, CPO, OPS, NaNF, FO a PO 
podnikající v oblasti kultury, 
obce a města, příspěvkové 
organizace. 

Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 – 
2014. 

MK Kulturní aktivity 

Podpora projektů v oblasti literatury 
(Vydávání české a překladové literatury - 
umělecká díla původní české literatury a 
literatur národnostních menšin, překlady 
uměleckých děl do češtiny, díla literární 
vědy a věd příbuzných. Vydávání 
literárních děl s velmi náročnou ediční a 
redakční přípravou, sebraných spisů, 
původní ilustrované literatury pro děti a 
mládež, literárních debutů, literárních 
periodik a sborníků, překlady české 

OS, OPS, NaNF, FO a PO 
podnikající v oblasti kultury, 
obce a města, příspěvkové 
organizace s výjimkou 
příspěvkových organizací MK. 

Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 – 
2014. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

literatury v zahraničí a další literární 
aktivy jako veřejné přednášky, semináře, 
výstavy, soutěže, festivaly, podpora 
překladů české literatury v zahraničí 
apod.) 

MK Kulturní aktivity 

Knihovna 21. století – Podpora projektů v 
oblasti knihoven (podpora práce s 
národnostními menšinami, zpřístupnění 
knihovních fondů pro občany se 
zdravotním postižením, kulturní, 
výchovná a vzdělávací činnost, ochrana 
knihovních fondů před nepříznivými vlivy 
prostředí). 

Knihovny evidované podle 
zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných 
knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), 
v platném znění.1 

Zákon č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných 
knihovnických a informačních 
služeb, v platném znění; nařízení 
vlády č. 288/2002 Sb., kterým se 
stanoví pravidla poskytování dotací 
na podporu knihoven. 

MK Kulturní aktivity 

Kulturní aktivity církví a náboženských 
společností registrovaných v ČR 
s nadregionální a celostátní působností 
(např. ekumenická setkání, výstavy, 
oslavy významných výročí, koncerty 
duchovní a současné křesťanské hudby, 
výchovné akce pro děti a mládež apod.). 

Církve a náboženské 
společnosti, CPO (registrované 
či evidované podle zákona č. 
3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých 
zákonů v platném znění). 

Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008 
č. 1452 o Státní kulturní politice na 
léta 2009 – 2014. 

MK Kulturní aktivity 

Aktivity OS, které zvyšují informovanost 
a zájem o náboženskou oblast vymezenou 
činností církví a náboženských 
společností registrovaných v ČR. 

OS. 
Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008 
č. 1452 o Státní kulturní politice na 
léta 2009 – 2014. 

MK Kulturní aktivity 
Veřejně prospěšné kulturní aktivity 
v oblasti audiovize a médií. 

OS, OPS, FO. 

Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 – 
2014. 

MK Kulturní aktivity 
Podpora kulturních aktivit zdravotně 
postižených občanů a seniorů. 

FO a PO. 
Doposud „Národní plán vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním 

                                                 
1 Knihovnami mohou být různé právní formy, tedy i NNO. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

postižením“ (usnesení vlády č. 
256/1998), následně Národní plán 
podpory a integrace občanů se 
zdravotním postižením na období 
2006 – 2009 (usnesení vlády č. 
792/2009); v současné době je v 
připomínkovém řízení návrh na 
Národní plán vytváření rovných 
příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením na období 2010 – 2014, a 
Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2008 až 2012 
(usnesení vlády č. 8/2008), usnesení 
vlády č. 1452/2008 o Státní kulturní 
politice na léta 2009 – 2014. 

MK Kulturní aktivity Podpora tradiční lidové kultury. FO a PO. 

Usnesení vlády ze dne 11. 6. 2003 
č. 571 ke Koncepci účinnější péče o 
tradiční lidovou kulturu v ČR, 
usnesení vlády ČR ze dne 19. 11. 
2008 č. 1452 o Státní kulturní 
politice na léta 2009 až 2014, 
Koncepce účinnější podpory umění 
na léta 2007 – 2013, usnesení vlády 
ze dne 31. 5. 2006 č. 676, Úmluva o 
zachování nemateriálního kulturního 
dědictví. 

MK Kulturní aktivity 
Podpora zájmových kulturních – 
mimouměleckých aktivit. 

FO a PO. 

Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008 
č. 1452 o Státní kulturní politice na 
léta 2009 až 2014, usnesení vlády ze 
dne 4. 6. 2007 č. 611 ke Koncepci 
státní politiky pro oblast dětí a 
mládeže na období na období 2007 – 
2013, usnesení vlády ze dne 15. 10. 
2007 č. 1150 ke Strategii prevence 
kriminality na léta 2008 až 2011. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MK Kulturní aktivity 
Podpora neprofesionálních uměleckých 
aktivit. 

PO a FO, včetně OS 
registrované do 31. 12. 2009, 
které zabezpečují konkrétní 
kulturní činnost v regionu či obci 
nejméně jeden rok. 

Usnesení vlády č. 1452/2008 o 
Státní kulturní politice, Koncepce 
účinnější podpory umění na léta 
2007 – 2013, usnesení vlády ze dne 
31. 5. 2006 č. 676. 

MK Kulturní aktivity 

Podpora regionálních kulturních tradic 
(kulturní aktivity spojené s významným 
výročím měst a obcí, s významným 
výročím kulturně-historických událostí a 
s významným výročím význačných 
osobností českého původu působících 
v oblasti kultury, jejichž význam 
(působení) překračuje rámec regionu). 

PO a FO, včetně OS 
zaregistrovaných ve smyslu 
zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, a to 
registrovaných nejpozději do 31. 
12. 2008. 

Usnesení vlády č. 1452/2008 o 
Státní kulturní politice, Koncepce 
účinnější podpory umění na léta 
2007 – 2013, usnesení vlády ze dne 
31. 5. 2006 č. 676. 

MK Kulturní aktivity 
Podpora kulturních aktivit 
napomáhajících integraci cizinců žijících 
v ČR.2 

FO a PO. 

Usnesení vlády č. 183/2009 Zpráva 
o realizaci Koncepce integrace 
cizinců na území ČR, usnesení vlády 
ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o Státní 
kulturní politice na léta 2009 – 2014. 
Usnesením vlády č. 979 ze dne 23. 
7. 2008 byla agenda spojená 
s koordinací realizace Koncepce 
integrace cizinců na území ČR 
převedena z MPSV na MV. 

MK Kulturní aktivity 
Činnost podporující kulturní aktivity v 
oblasti památkové péče. 

OS, OPS. 
Usnesení vlády ze dne 19. 11. 2008 
č. 1452 o Státní kulturní politice na 
léta 2009 – 2014. 

MK Kulturní aktivity 

Činnost OS a organizací s mezinárodním 
prvkem podporující kulturní aktivity v 
oblasti movitého kulturního dědictví, 
muzeí a galerií. 

OS, OPS. 
Usnesení vlády č. 1452 ze dne 19. 
11. 2008 o Státní kulturní politice na 
léta 2009 až 2014. 

MO Rozvoj vojenských tradic 
Prezentace přínosu ozbrojených sil pro 
vznik a rozvoj ČR na veřejnosti, 
zabezpečení veřejných pietních aktů 

OS a OPS. 
Odborné nařízení pro poskytování 
neinvestičních dotací ze státního 
rozpočtu kapitola 307 – Ministerstvo 

                                                 
2 Pouze v případě, že bude MK zahrnuto do Koncepce integrace cizinců na rok 2011. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

k uctění památky padlých s účastí 
válečných veteránů. 

obrany NNO, Zásady vlády pro 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu ČR NNO ústředními 
orgány státní správy, schválené 
usnesením vlády dne 1. 2. 2010 
č. 92. 
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3) Životní prostředí a udržitelný rozvoj 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MŽP 

Program na podporu činností 
NNO působících v oblasti 
ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj 

Aktivity zaměřené na tematické oblasti: 
Změna klimatu. Ochrana přírody a 
biologické rozmanitosti. Životní prostředí 
a lidské zdraví, odpady. Kvalita života, 
udržitelný rozvoj. Průřezová témata 
(environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta; environmentální poradenství; 
právo a životní prostředí). 

OS, OPS. 

Státní politika životního prostředí 
(usnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3. 
2004), Strategie udržitelného rozvoje 
(usnesení vlády č. 1242 ze dne 8. 12. 
2004), Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti (usnesení vlády č. 620 
ze dne 25. 5. 2005), Státní program 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v ČR (usnesení 
vlády č. 1048 ze dne 23. 10. 2000), 
Rozvojový program 
environmentálního poradenství v ČR 
pro období 2008 – 2013 (usnesení 
vlády č. 408 ze dne 16. 4. 2008), 
Strategie vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj (usnesení vlády č. 851 ze dne 
9. 7. 2008). 

MŽP 
Koordinační projekty v ochraně 
přírody a krajiny 

Koordinace programů na ochranu 
biodiverzity. Koordinace programů 
pozemkových spolků. 

OS, OPS. 

Státní politika životního prostředí 
(usnesení vlády č. 235 ze dne 17. 3. 
2004), Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti (usnesení vlády č. 620 
ze dne 25. 5. 2005). 

MMR 
Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj 

Aktivity podporující udržitelný rozvoj. 
Podpora místního rozvoje zejména 
v oblasti cestovního ruchu – iniciační 
projekty. 

OS, OPS, NaNF, ZSPO. 
Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 
č. 92. 

MŠMT 

Program na podporu činnosti 
NNO působících v oblasti 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

Uplatnění inovativních a integrujících 
forem environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. Výzkum a evaluace 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty. Vzdělávací a informační aktivity 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 

NNO 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy ČR. 
Akční plán Státního programu 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty na roky 2010 – 
2012 s výhledem do roku 2015. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

osvěty. Strategie vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj 2008 – 2015. 

 



 15 

4) Sociální služby 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MPSV 
Dotační řízení MPSV pro rok 
2010 v oblasti poskytování 
sociálních služeb34 

Úhrada nákladů na poskytování 
základních druhů a forem sociálních 
služeb v rozsahu stanoveném základními 
činnostmi při poskytování sociálních 
služeb pro příslušný druh sociální služby, 
jejichž výčet a charakteristiky jsou 
uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

Právnické a fyzické osoby, které 
poskytují sociální služby 
v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

                                                 
3 Neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb jsou poskytovány všem registrovaným poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu a oprávněným výdajem 
těchto dotací je úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. NNO jsou tedy 
stejně jako ostatní organizace podporovány pouze tehdy, pokud se jedná o registrované poskytovatele sociálních služeb, a z dotace mohou být hrazeny pouze ty z jejich aktivit, 
které splňují podmínku základních činností sociální služby. 
4 Dotační program částečně spadá i do hlavní oblasti Protidrogová politika. 
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5) Zahraniční aktivity 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MV 
Zahraniční rozvojová 
spolupráce5 

Stabilizace potenciálních migrantů. 
Reintegrace navrátilců. Prevence 
nelegální (neregulérní) migrace. Budování 
migračních a azylových kapacit. Integrace 
sociálně slabých. 

OS, OPS, ÚZC zabývající se 
uprchlíky a obecně migrační 
problematikou. 

Příslušné usnesení vlády k 
zahraniční rozvojové spolupráci v 
roce 2011. 

MZV 
Dotační program na bilaterální 
projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce 

Projekty rozvojové spolupráce, příp. také 
rekonstrukční pomoci v rozvojových 
zemích. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v rozvojové spolupráci. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010); 
v případě neočekávané krize také 
případné zvláštní usnesení vlády. 

MZV 
Humanitární pomoc do 
zahraničí 

Projekty humanitární pomoci v zahraničí 
vč. pomoci oblastem postiženým 
komplexními humanitárními krizemi. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v humanitární pomoci nebo 
rozvojové spolupráci. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010); 
v případě neočekávané humanitární 
krize také případné zvláštní usnesení 
vlády. 

MZV 
Spolufinancování rozvojových 
projektů podpořených ze zdrojů 
EU 

Spolufinancování projektů českých 
subjektů v oblastech humanitární pomoci, 
rozvojové spolupráce a rozvojového 
vzdělávání / osvěty, které byly podpořeny 
Evropskou komisí. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v rozvojové spolupráci a 
humanitární pomoci, resp. ve 
vzdělávání a osvětě o globálních 
souvislostech. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

MZV 
Podpora trojstranných projektů 
českých subjektů 

Projekty rozvojové spolupráce českých 
subjektů se zajištěným spolufinancováním 
od dalšího donora. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v rozvojové spolupráci. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

                                                 
5 Usnesení vlády č. 1070 ze dne 19. 9. 2007 přiznalo MV výjimku v oblasti implementace a rozpočtování projektů realizovaných v sektoru migrace a bezpečnost, a to do 
31. 12. 2010. Může se proto stát, že v souvislosti s přípravou nové Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce dojde ke změně postupu při zajišťování této formy projektů na 
MV (s účinností od 1. ledna 2011). 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MZV Rozvojové vzdělávání a osvěta 
Školní i mimoškolní vzdělávání a 
zvyšování povědomí veřejnosti o 
rozvojové problematice. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v rozvojové spolupráci 
nebo vzdělávání a osvětě o 
globálních souvislostech. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

MZV 
Kapacity a partnerství 
nevládních organizací činných 
v rozvojové spolupráci 

Podpora odborných kapacit a navazování 
partnerství nestátních subjektů působících 
v rozvojové spolupráci, vzdělávání a 
osvětě o globálních souvislostech. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v rozvojové spolupráci, 
vzdělávání a osvětě. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

MZV 
Posilování kapacit platforem 
nestátních subjektů pro 
rozvojovou spolupráci 

Podpora kapacit zastřešujících sdružení / 
organizací nestátních subjektů působících 
v rozvojové spolupráci, vzdělávání a 
osvětě. 

Zastřešující organizace 
nestátních subjektů činných 
v rozvojové spolupráci, 
vzdělávání a osvětě o globálních 
souvislostech. 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

MZV 
Program transformační 
spolupráce 

Projekty transformační spolupráce 
zaměřené na ochranu lidských práv, 
včetně podpory obhájců lidských práv, na 
podporu demokracie a občanské 
společnosti, na rozvoj právního státu a 
uplatňování zásad řádné správy veřejných 
záležitostí v cílových zemích 
transformační spolupráce. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činní v oblasti transformační 
spolupráce (OS, OPS, ÚZC, 
NaNF, ZSPO, vysoké školy, 
územní samosprávné celky). 

Očekávané usnesení vlády k Plánu 
zahraniční rozvojové spolupráce na 
r. 2011 (materiál ve fázi přípravy, 
bude předložen vládě v létě 2010). 

MZV 
Projekty v oblasti zahraniční 
politiky ČR a mezinárodních 
vztahů 

Pořádání konferencí a seminářů k 
prezentaci prioritních témat české 
zahraniční politiky na pozadí aktuálních 
událostí a trendů, podpora účasti FO či PO 
na konferencích a seminářích v zahraničí 
za účelem prezentace postojů ČR v 
prioritních oblastech české zahraniční 
politiky, vědecké a výzkumné projekty, 
semináře a konference. 

NNO a další oprávnění příjemci 
(OS, OPS, ÚZC, NaNF, ZSPO, 
vysoké školy, územní 
samosprávné celky, veřejné 
výzkumné instituce, příspěvkové 
organizace, školské právnické 
osoby). 

 

MZV Česko-polské fórum 

Společné projekty obcí a krajů, společné 
kulturní projekty a akce, společné 
projekty a výměnné programy škol všech 
druhů (kromě 1. stupně základních škol), 
společné projekty českých a polských 

NNO a další oprávnění příjemci 
(OS, OPS, ÚZC, NaNF, ZSPO, 
vysoké školy, územní 
samosprávné celky, veřejné 
výzkumné instituce, příspěvkové 

Memorandum o porozumění a 
založení Česko-polského fóra, 
podepsané dne 14. 11. 2008 ministry 
zahraničních věcí ČR a Polska 
Karlem Schwarzenbergem a 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

subjektů v prioritních oblastech zahraniční 
politiky obou zemí, společné projekty 
vysokých škol včetně výměny hostujících 
profesorů a studentských projektů. 

organizace, školské právnické 
osoby). 

Radosławem Sikorským. 

MZV 
Podpora projektů tuzemských 
NNO zaměřených na 
spolupráci se zahraničím 

Pomoc spolkům v zahraničí zaměřená na 
uchování českého jazyka a českých 
kulturních tradic. Péče o nemovité 
památky v zahraničí se vztahem 
k českému kulturnímu dědictví. 

NNO činné v oblasti 
zahraničních vztahů a spolupráce 
a krajanské problematiky (OS, 
OPS, ÚZC). 

Finanční a věcnou podporu činnosti 
krajanských spolků a společností 
přátel ČR v zahraničí zajišťoval 
program podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí na léta 2006 – 
2010 schválený usnesením vlády č. 
1622 ze dne 14. 12. 2006. Návrh na 
pokračování tohoto programu v 
letech 2011 – 2015 je nyní v 
mezirezortním připomínkovém 
řízení. Schválení se předkládá do 
konce roku 2010. 

MZV 
Asistenční pomoc českým 
krajanským komunitám 
v zahraničí 

Asistenční pomoc českým krajanským 
komunitám v zahraničí. 

NNO činné v oblasti 
zahraničních vztahů a spolupráce 
a krajanské problematiky (OS, 
OPS, ÚZC). 

 

MZV 

Podpora uchování české 
jazykové a kulturní svébytnosti 
krajanských komunit 
v zahraničí. Péče o nemovité 
památky v zahraničí se 
vztahem k českému kulturnímu 
dědictví 

Aktivity tuzemských NNO propagující na 
nevládní úrovni vztahy ČR s jednotlivými 
zeměmi a geografickými oblastmi. 

NNO činné v oblasti 
zahraničních vztahů a spolupráce 
a krajanské problematiky (OS, 
OPS, ÚZC). 

 

MZV 
Zajištění veřejné 
informovanosti o NATO a 
bezpečnostní politice 

Informování a komunikace se širokou 
veřejností o problematice NATO 
a bezpečnostních otázkách, vypracování 
studií a prezentací, zajišťování odborných 
přednášek a veřejných akcí. 

NNO a další oprávnění příjemci 
činné v oblasti zahraničních 
vztahů a bezpečnostní politiky. 
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6) Národnostní menšiny a etnické skupiny 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MK 
Program podpory rozšiřování a 
přijímání informaci v jazycích 
národnostních menšin 

Vydávání periodického tisku v jazycích 
národnostních menšin, či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin, který 
není vydáván za účelem dosažení zisku a 
je veřejně šířen na území ČR. 
Provozování rozhlasového nebo 
televizního vysílání v jazycích 
národnostních menšin, či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin, které 
není provozováno za účelem dosažení 
zisku a je šířeno na území ČR. 

OS, OPS. 

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech 
příslušníků národnostních menšin a 
o změně některých zákonů, usnesení 
vlády ze dne 21. 2. 2007 č. 122 o 
nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a 
způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a 
na podporu integrace příslušníků 
romské komunity, ve znění nařízení 
vlády č. 262/2005 Sb. 

MK 
Program na podporu kulturních 
aktivit příslušníků 
národnostních menšin 

Umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a 
výchovné aktivity, studium a rozbory 
národnostní kultury a lidových tradic, 
dokumentace národnostní kultury, ediční 
činnost (neperiodické publikace), 
multietnické kulturní akce. 

PO a FO, které prokazatelně 
vykonávají činnost ve prospěch 
příslušníků národnostních 
menšin nejméně jeden rok. 

Usnesení vlády ze dne 21. 2. 2007 č. 
122 o nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a 
způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a 
na podporu integrace příslušníků 
romské komunity, ve znění nařízení 
vlády č. 262/2005 Sb., usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 
až 2014. 

MŠMT 
Podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a 
multikulturní výchovy 

Podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin (jazykové 
vzdělávání dětí a mládeže, příslušníků 
národnostních menšin). Vzdělávací 
aktivity pro děti a mládež, příslušníky 
národnostních menšin včetně vydávání 

PO včetně PO vykonávajících 
činnost škol a školských 
zařízení, vyjma NaNF, které 
vykonávají činnost ve prospěch 
příslušníků národnostních 
menšin alespoň jeden rok. 

Nařízení vlády č. 98/2002, kterým se 
stanoví podmínky a způsob 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu 
integrace příslušníků romské 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

publikací jako součást širšího projektu 
zaměřeného na vzdělávání. 

komunity. 
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7) Romská komunita 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MK 
Podpora projektů integrace 
příslušníků romské komunity 

Umělecké aktivity (divadla, muzea, 
galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, 
festivaly), kulturně vzdělávací a výchovné 
aktivity (např. semináře, přednášky, 
besedy), vědecká bádání o romské 
kultuře, tradicích a historii, studium a 
dokumentace romské kultury, ediční 
činnost (neperiodické publikace, 
multietnické kulturní akce. 

PO. 

Usnesení vlády ze dne 21. 2. 2007 č. 
122 o nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a 
způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a 
na podporu integrace příslušníků 
romské komunity, ve znění nařízení 
vlády č. 262/2005 Sb., usnesení 
vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1452 o 
Státní kulturní politice na léta 2009 
až 2014. 

MŠMT 
Program na podporu integrace 
romské komunity v roce 2011 

Předškolní příprava a včasná péče. 
Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků 
na základní a střední škole, při volbě 
střední školy a přípravě na přechod do 
středního vzdělávání. Metodická podpora 
pedagogických pracovníků a pracovníků 
školských poradenských zařízení. Tvorba 
didaktických materiálů a odborných studií 
pro vytváření vzdělávacích programů, 
metod a strategií. Volnočasové a zájmové 
aktivity pro romské děti a mládež v 
návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. 
Podpora informačních a osvětových 
aktivit zaměřených na předcházení 
jakémukoliv diskriminačnímu jednání z 
důvodu etnicity, národnostní příslušnosti, 

PO s výjimkou NaNF. 

Nařízení vlády č. 98/2002, kterým se 
stanoví podmínky a způsob 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu 
integrace příslušníků romské 
komunity. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

sociálního či ekonomického statutu. 

ÚV6 
Předcházení sociálnímu 
vyloučení a odstraňování jeho 
důsledků 

Podpora a pomoc příslušníkům romských 
komunit a obyvatelům vyloučených 
romských lokalit s cílem předcházet 
sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho 
důsledky a to zejména v oblastech: 1. 
prevence sociálnímu vyloučení a 2. 
komunitní práce ve vyloučených 
romských lokalitách. 

OS, OPS, CPO, NaNF. 

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a 
způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a 
na podporu integrace příslušníků 
romské komunity, ve znění 
pozdějších předpisů. Usnesení vlády 
ze dne 21. 12. 2009 č. 1572 o 
Koncepci romské integrace na 
období 2010 – 2013. Usnesení vlády 
ze dne ze dne 1. 2. 2010 č. 92 o 
Zásadách vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy 

 

                                                 
6 Rada vlády pro záležitosti romské komunity. 
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8) Cizinci a azylanti 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MV Integrace azylantů 

Zapojení NNO do realizace státního 
integračního programu – vyhledávání 
integračních bytů a pracovních příležitostí 
pro azylanty. 

OS, OPS, ÚZC zabývající se 
ochranou lidských práv. 

Usnesení vlády o zabezpečení 
integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany 
v roce 2008 a v letech následujících 
– Usnesení vlády ze dne 14. 5. 2008 
č. 543. 
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9) Zdravotnictví 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MMR 
Ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče o zdravotně, 
chronicky nemocné a seniory 

Podpora programů pro vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením. Podpora programů veřejně 
účelných aktivit zdravotně postižených 
občanů. 

OS, OPS, NaNF, ZSPO. 
Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 
č. 92. 

MZD 
Národní program zdraví – 
Projekty podpory zdraví 

Podpora programů v oblasti podpory 
veřejného zdraví a primární prevence 
onemocnění. 

OS, CPO, OPS, NaNF, které 
vyvíjejí aktivity v oblasti 
podpory zdraví a primární 
prevence onemocnění 
obyvatelstva. 

Národní program podpory a obnovy 
zdraví – usnesení vlády č. 273/1992. 

MZD Program grantové podpory 

Podpora projektů zvyšujících účast 
zdravotně postižených a chronicky 
nemocných občanů na vlastním 
zdravotním stavu. 

OS, OPS a ÚZC. 

Střednědobá koncepce státní politiky 
vůči občanům se zdravotním 
postižením schválená usnesením 
vlády ze dne 16. 6. 2004 č. 605. 

MZD 
Program vyrovnávání 
příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením 

Podpora projektů pro vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením, podpora projektů občanských 
sdružení, k jejichž podpoře se stát zavázal 
zvláštním zákonem. 

OS, OPS a ÚZC a jiné subjekty 
mimo NNO. 

Vládní plán financování Národního 
rozvojového programu mobility pro 
všechny schválený usnesením vlády 
č. 292 ze dne 26. 3. 2008. 

MZD 
Program péče o děti a dorost 
Prevence kriminality 

Maximální snížení dětské úmrtnosti v 
důsledku úrazů a zastavení nárůstu a 
snížení četnosti dětských úrazů, zejména 
úrazů závažných a s trvalými následky, se 
zaměřením na děti hendikepované, 
sociální aspekty zdraví dětí, se zaměřením 
na mladistvé, zvýšení ochrany dětí před 
všemi formami násilí, se zaměřením na 
úmyslné sebepoškozování dětí, 
implementace práv dětí při poskytování 
zdravotní péče. 

Státní organizace zřízené nebo 
založené ministerstvem či jiným 
správním úřadem, územní 
samosprávné celky a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
OS, OPS, církve a náboženské 
společnosti, PO, které jsou 
založeny nebo zřízeny k 
poskytování zdravotních služeb, 
a FO, které takové služby 
poskytují, a to výhradně na tyto 
účely. 

Národní akční plán prevence 
dětských úrazů na léta 2007 – 2017 
(usnesení vlády č. 926 ze dne 22. 8. 
2007). Národní strategie prevence 
násilí na dětech v ČR na období 
2008 – 2018 (usnesení vlády č. 1139 
ze dne 3. 9. 2008). Národní akční 
plán k realizaci Národní strategie 
prevence násilí na dětech v ČR 
(usnesení vlády č. 936 ze dne 20. 7. 
2009). Dlouhodobý program 
zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR. Zdraví pro 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

všechny v 21. století (usnesení vlády 
č. 1046/2002). Koncepce státní 
politiky pro oblast dětí a mládeže na 
období 2007 – 2013 (usnesení vlády 
č. 611/ 2007). Strategie prevence 
kriminality na léta 2008 – 2011 
(usnesení vlády č. 453 ze dne 20. 4. 
2009). Úmluva o právech dítěte 
(Sdělení č. 104/1991 Sb.). Úmluva o 
právech osob se zdravotním 
postižením. Charta práv 
hospitalizovaného dítěte. 

ÚV7 

Podpora veřejně účelných 
aktivit občanských sdružení 
zdravotně postižených na rok 
2011 

Mezinárodní spolupráce v oblasti 
vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením (činnost v 
mezinárodních organizacích, příspěvky na 
zahraniční cesty). Účast na tvorbě, 
realizaci a monitorování ucelených plánů 
vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením. Edukační a 
informační činnost v oblasti vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením. Organizačně administrativní 
servis v rámci svépomocných aktivit OS 
zdravotně postižených. 

OS zdravotně postižených nebo 
jejich svazy s celostátní 
působností, registrované dle 
zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, přičemž v 
těchto OS i ve všech členských 
organizacích svazů tvoří 
nejméně 50 % členské základny 
občané se zdravotním 
postižením nebo jejich zákonní 
zástupci. Dotaci lze poskytnout 
jen těm žadatelům, jejichž 
existence trvá alespoň jeden rok 
před podáním žádosti o dotaci a 
kteří prokazatelně během této 
doby vyvíjeli činnost. 

Směrnice vedoucího ÚV č. 10/2009, 
kterou se upravuje poskytování 
dotací z dotačních programů v rámci 
Sekce pro lidská práva. 

 

                                                 
7 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. 
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10) Rizikové chování 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MSP 
Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
mladistvé delikventy 

Poskytování probačních programů 
ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o 
soudnictví ve věcech mládeže, tzn. 
programů sociálního výcviku, 
psychologického poradenství, 
terapeutických programů, programů 
zahrnujících obecně prospěšnou činnost, 
vzdělávacích, doškolovacích, 
rekvalifikačních nebo jiných vhodných 
programů k rozvíjení sociálních 
dovedností a osobnosti mladistvých, které 
směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli 
chování, které by bylo v rozporu se 
zákonem a k podpoře jejich vhodného 
sociálního zázemí a k urovnání vztahů 
mezi nimi a poškozenými. Zejména 
programů, které svým obsahem reagují na 
konkrétní potřeby mladistvých v daném 
regionu a s jejichž uložením jsou spojena 
konkrétní očekávání, ke kterým patří 
zejména snížení rizika opakování trestné 
činnosti. Podpora zvyšování kvality 
probačních programů: supervize, 
inspekce. 

Nestátní neziskové subjekty a 
případně FO poskytující výše 
uvedené programy a odborníci 
zaměření na standardy kvality 
poskytovaných služeb, 
supervizoři. 

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě. Zákon č. 218/2003 
Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže. Trestní zákon č. 40/ 
2009 Sb. v platném znění. Zákon o 
trestním řízení soudním (trestní řád) 
č. 141/1961 Sb. Metodický pokyn 
pro předkladatele žádostí o 
poskytnutí státní dotace na program 
Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
mladistvé delikventy u Ministerstva 
spravedlnosti. Mezinárodní 
dokumenty, Rady Evropy, Rady EU 
a OSN, např. Vídeňská deklarace o 
zločinnosti a spravedlnosti z roku 
2000, Resoluce o základních 
principech pro uplatňování 
programů restorativní justice 
v trestních věcech z roku 2002, 
přijaté ekonomickým a sociální 
výborem OSN a závěry z posledního 
kongresu OSN v Bankoku (2005) o 
prevenci kriminality, které mj. 
doporučují členským státům zavádět 
programy mediace mezi obětí a 
pachatelem a rodinné skupinové 
konference.) 

MSP 
Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
dospělé pachatele trestných 

Poskytování probačních programů pro 
dospělé pachatele trestných činů ve 
smyslu trestního zákoníku, § 48, odst. 4 

Nestátní neziskové subjekty a 
případně FO poskytující výše 
uvedené programy a odborníci 

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě. Zákon č. 218/2003 
Sb., o odpovědnosti mládeže za 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

činů jako přiměřené povinnosti, tzn. výcviku 
pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 
programů sociálního výcviku a 
převýchovy, programů psychologického 
poradenství, dále také drogového 
testování. Programů ukládaných v rámci: 
Podmíněného upuštění od potrestání s 
dohledem (§ 48 tr.z.), trestu obecně 
prospěšných prací (§ 63, odst. 2. a § 65, 
odst. 3 b), tr.z.), zákazu pobytu (§ 75 odst. 
3, tr.z.), podmíněného odsouzení (§ 82, 
odst. 2, tr.z.), podmíněné odsouzení k 
TOS s dohledem (§ 85, odst. 2, tr.z.) a 
podmíněné propuštění (§ 331, odst. 5, 
tr.ř.). Tvorba akreditačního systému pro 
programy pro dospělé pachatele a pro 
programy restorativní justice, který by se 
opíral o stejné principy standardů kvality 
obdobně jako u akreditačního systému 
programů pro mladistvé pachatele včetně 
mezinárodních standardů vztahujících se 
k programům restorativní justice. Podpora 
zvyšování kvality probačních programů: 
supervize, inspekce. 

zaměření na standardy kvality 
poskytovaných služeb, 
supervizoři. 

protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže. Trestní zákon č. 
40/2009 Sb. v platném znění. Zákon 
o trestním řízení soudním (trestní 
řád) č. 141/1961 Sb. Metodický 
pokyn pro předkladatele žádostí o 
poskytnutí státní dotace na program 
Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
mladistvé delikventy u Ministerstva 
spravedlnosti. Mezinárodní 
dokumenty Rady Evropy, Rady EU 
a OSN, např. Vídeňská deklarace o 
zločinnosti a spravedlnosti z roku 
2000, Resoluce o základních 
principech pro uplatňování 
programů restorativní justice 
v trestních věcech z roku 2002, 
přijaté ekonomickým a sociální 
výborem OSN a závěry z posledního 
kongresu OSN v Bankoku (2005) o 
prevenci kriminality, které mj. 
doporučují členským státům zavádět 
programy mediace mezi obětí a 
pachatelem a rodinné skupinové 
konference.) 

MSP 
Rozvoj programů naplňující 
principy restorativní justice 

Poskytování restorativních programů pro 
oběti a pachatele trestné činnosti, 
programu mediace mezi obětí a 
pachatelem a dalších restorativních 
programů: rodinné skupinové konference, 
podpůrné programy pro oběti trestné 
činnosti, případně další osvědčené 
programy restorativní justice jako 
způsobů řešení kriminality. (např. 

Nestátní neziskové subjekty a 
případně FO poskytující výše 
uvedené programy a odborníci 
zaměření na standardy kvality 
poskytovaných služeb, 
supervizoři. 

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a 
mediační službě. Zákon č. 218/2003 
Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže. Trestní zákon č. 
40/2009 Sb. v platném znění. Zákon 
o trestním řízení soudním (trestní 
řád) č. 141/1961 Sb. Metodický 
pokyn pro předkladatele žádostí o 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

restorativní probační panely). Předložené 
programy musí zajistit možnost aktivní 
účasti oběti a pachatele a případně 
kteréhokoli dalšího jednotlivce nebo člena 
společenství (komunity), který byl 
trestným činem nějakým způsobem 
dotčený, na řešení věcí vzniklých 
v důsledku trestného činu, zpravidla za 
pomoci zprostředkovatele. Podpora 
zvyšování kvality probačních programů: 
supervize, inspekce 

poskytnutí státní dotace na program 
Rozvoj probačních a 
resocializačních programů pro 
mladistvé delikventy u Ministerstva 
spravedlnosti. Mezinárodní 
dokumenty Rady Evropy, Rady EU 
a OSN, např. Vídeňská deklarace o 
zločinnosti a spravedlnosti z roku 
2000, Resoluce o základních 
principech pro uplatňování 
programů restorativní justice 
v trestních věcech z roku 2002, 
přijaté ekonomickým a sociální 
výborem OSN a závěry z posledního 
kongresu OSN v Bankoku (2005) o 
prevenci kriminality, které mj. 
doporučují členským státům zavádět 
programy mediace mezi obětí a 
pachatelem a rodinné skupinové 
konference.) 

MŠMT 

Dotační řízení MŠMT na 
realizaci aktivit v oblasti 
prevence rizikového chování 
v období 2010 – 20128 

Podpora certifikovaných programů 
dlouhodobé všeobecné primární prevence, 
užívání drog, programy dlouhodobé 
primární prevence rizikového chování, 
projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti 
a efektivnosti služeb, projekty zaměřené 
na poskytování odborných a ověřených 
informací odborné a laické veřejnosti. 

PO realizující programy v 
oblasti prevence rizikového 
chování, zejména NNO, školy a 
školská zařízení. 

Metodika MŠMT pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
realizaci aktivit v oblasti prevence 
rizikového chování v období 2010 – 
2012. 

MV 
Prevence sociálně 
patologických jevů 

Prevence v oblasti obchodování s lidmi a 
pomoc obětem obchodování s lidmi, 
přímá podpora a ochrana identifikovaným 
obětem, prevence obchodování mezi 
ohroženými skupinami lidí. Prevence 

OPS, OS, CPO, které 
prokazatelně vyvíjejí činnost v 
oblasti prevence domácího násilí 
s důrazem na práci s násilnými 
osobami, nejméně 1 rok. 

Strategie prevence kriminality na 
léta 2008 až 2011 schválené 
usnesením vlády č. 1150 ze dne 15. 
10. 2007 a usnesením vlády č. 92 ze 
dne 1. 2. 2010. 

                                                 
8 Dotační program částečně spadá i do hlavní oblasti Protidrogová politika. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

domácího násilí a podpora terapeutických 
a resocializačních programů, vzdělávací 
aktivity pro pracovníky státních orgánů, 
samosprávy a pro pracovníky odborných 
profesí v této oblasti. 

MZD 
Národní program řešení 
problematiky HIV / AIDS 

Prevence nákazy HIV / AIDS OS, CPO, OPS, NaNF. 

Národní program řešení 
problematiky HIV / AIDS v ČR 
v období let 2008 – 2012 (usnesení 
vlády č. 130/2008). 
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11) Protidrogová politika 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MZD Protidrogová politika 

Ambulantní léčba osob závislých na 
návykových látkách, substituční léčba, 
detoxifikace, ústavní léčba. Kontaktní 
centra a terénní služby jen dle výše 
dostupných prostředků a pouze na úhradu 
zdravotnického materiálu. 

Státní organizace zřízené nebo 
založené ministerstvem či jiným 
správním úřadem, územní 
samosprávné celky a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
OS, OPS, církve a náboženské 
společnosti, PO, které jsou 
založeny nebo zřízeny k 
poskytování zdravotních služeb, 
a FO, které takové služby 
poskytují, a to výhradně na tyto 
účely. 

Metodika pro poskytování 
finančních prostředků vyčleněných 
ze státního rozpočtu na realizaci 
neinvestičních projektů v oblasti 
protidrogové politiky MZD pro rok 
2011 (Strategickým dokumentem je 
Národní protidrogová strategie pro 
období 2010 – 2018, schválená 
usnesením vlády ze dne 10. 5. 2010, 
předložené priority budou v rámci 
Metodiky pro přidělování dotací pro 
projekty protidrogové politiky pro 
rok 2011 předloženy k projednání 
poradě vedení MZD v měsíci květnu 
– červnu 2010. Po té lze navržené 
priority považovat za definitivní a 
neměnné.). 

MSP 
Program protidrogové politiky 
ve věznicích 

Projekty, které svým obsahem reagují na 
konkrétní potřeby odsouzených – 
uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců 
před očekávaným koncem výkonu trestu 
odnětí svobody nebo trestním opatření 
nebo v době zpravidla 3 měsíce před 
vznikem zákonných podmínek pro podání 
žádosti o podmíněné propuštění 
(vytváření plánů následné péče) a mají 
návaznost do oblasti postpenitenciární 
péče (nabídka míst v síti služeb 
ambulantních doléčovacích programů, 
rezidenční péče v terapeutických 
komunitách apod.) 

OS, OPS, CPO, příspěvkové 
organizace zřizovaná obcí, 
krajem a jiné NNO. 

Zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, 
usnesení vlády č. 1071 ze dne 19. 9. 
2007 o Pravidlech pro vynakládání 
finančních prostředků státního 
rozpočtu na protidrogovou politiku 
(viz příloha tohoto pokynu), 
usnesení vlády č. 885 ze dne 13. 7. 
2009 o Hlavních oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 
2010, usnesení vlády č. 92 ze dne 1. 
2. 2010 o Zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

rozpočtu ČR NNO ústředními 
orgány státní správy, Metodický 
pokyn pro předkladatele žádostí o 
poskytnutí státní dotace na program 
protidrogové politiky ve věznicích u 
Ministerstva spravedlnosti pro rok 
2010. 

ÚV9 

Protidrogová politika 
(Poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na realizaci projektů v 
oblasti protidrogové politiky na 
rok 2011). Neinvestiční 
finanční prostředky pro 
programy protidrogové politiky 
v rámci rozpočtové kapitoly 
Úřadu vlády ČR – prevence 
před drogami, alkoholem, 
nikotinem a jinými 
návykovými látkami 

A) Certifikované programy (specifická 
selektivní a indikovaná primární 
protidrogová prevence, kontaktní a 
poradenské služby, terénní programy, 
ambulantní léčba (včetně projektů 
zajištujících psycho-sociální podporu 
klientům v substituční léčbě), stacionární 
programy, rezidenční péče v 
terapeutických komunitách, ambulantní 
doléčovací programy). B) Programy 
nepodléhající certifikaci odborné 
způsobilosti (služby pro uživatele drog ve 
výkonu trestu a ve vazbě,  mezinárodní 
projekty, projekty evaluace potřebnosti, 
dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty 
zaměřené na poskytování odborných a 
ověřených informací uživatelům drog či 
jiným příjemcům služeb a odborné či 
laické veřejnosti. 

OS, CPO, OPS, příspěvkové 
organizace zřizované obcemi 
nebo kraji, jiné organizace 
(pozn. registrované v obchodním 
rejstříku). 

Národní strategie protidrogové 
politiky a Akční plán realizace 
Národní strategie. Dotační program 
je vyhlašován na základě usnesení 
Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, kterým se 
schvaluje Metodika dotačního řízení 
programů protidrogové politiky 
(včetně priorit) Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky a 
Metodika hodnocení projektů pro 
rok 2011. Dále Usnesení vlády 
č. 1020/2003. 

 

                                                 
9 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
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12) Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MMR 
Ochrana spotřebitele a ochrana 
nájemních vztahů 

Právně osvětová činnost v oblasti bydlení. OS, OPS, NaNF, ZSPO. 
Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 
č. 92. 

MPO Ochrana spotřebitele 

Poskytování spotřebitelských 
poradenských a informačních služeb, 
podpora a účast při mimosoudním 
urovnávání sporů, prezentace zkušeností a 
dosažených výsledků v oblasti 
poradenství široké spotřebitelské 
veřejnosti. Výchovně-vzdělávací akce 
v oblasti ochrany spotřebitele pořádané 
pro základní, střední, vysoké školy i pro 
spotřebitelskou veřejnost. Realizace 
vzdělávacích akcí s tematikou ochrany 
spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro 
různé věkové skupiny obyvatel, účast na 
přípravě metodiky a pomůcek pro 
vzdělávání školní mládeže na základních 
a středních školách. Posilování vědomí 
vlastní odpovědnosti spotřebitelů za 
ochranu svých oprávněných zájmů. 
Publikační činnost s tematikou ochrany 
spotřebitele, vydávání časopisů pro 
spotřebitele, prezentace výsledků 
získaných na základě odborného i 
spotřebitelského testování, poskytování 
informací o nebezpečných výrobcích, 
poznatků získaných z poradenské 
činnosti, informací vyplývajících ze 
spolupráce s dozorovými orgány i se 
zahraničními spotřebitelskými 
organizacemi. Spolupráce 
s podnikatelskými subjekty včetně jejich 

OS, OPS, ÚZC, zabývající se 
ochranou spotřebitele. 

Dotační programy budou vyhlášeny 
na základě resortního dokumentu 
„Výběrové dotační řízení pro rok 
2011 v oblasti ochrany spotřebitele“. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

svazů a sdružení sledující společné cíle 
směřující ke kultivaci tržního prostředí. 
Účinná spolupráce s reprezentanty 
podnikatelských subjektů při vytváření 
podmínek pro prevenci a řešení 
případných sporů. Spolupráce 
s mezinárodními spotřebitelskými 
organizacemi, účast na mezinárodních 
projektech s tematikou ochrany 
spotřebitele, zapojení spotřebitelských 
organizací do procesu mezinárodní 
standardizace, prezentace získaných 
poznatků spotřebitelské veřejnosti. 
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13) Vzdělávání a lidské zdroje 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MK 
Veřejné informační služby 
knihoven 

Vzdělávání knihovníků v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií, šíření a poskytování 
informací občanům prostřednictvím 
knihoven s využitím ICT (zejm. 
prostřednictvím internetu), vytváření 
elektronických katalogů, zavádění 
automatizace do knihoven, digitalizace 
starých a vzácných tisků, mikrofilmování 
dokumentů ohrožených rozpadem 
kyselého papíru, nákup elektronických 
informačních zdrojů. 

Knihovny evidované podle 
zákona č. 257/2001 Sb. 
(knihovní zákon), OS a ZSPO, 
jejichž hlavním účelem je 
knihovnická a informační 
činnost či jejich podpora.10 

Zákon č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných 
knihovnických a informačních 
služeb, v platném znění; nařízení 
vlády č. 288/2002 Sb., kterým se 
stanoví pravidla poskytování dotací 
na podporu knihoven; Koncepce 
rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 
– 2010 (usnesení vlády č. 679/2004). 

MV 
Preventivně výchovné a 
vzdělávací činnosti 

Výchovná a vzdělávací činnost na úseku 
práce s dětmi a mládeží, preventivně 
výchovná činnost obyvatelstva, PO a 
podnikajících FO k předcházení požárům, 
propagace a historie v oblasti požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy 
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné 
pomoci při mimořádných událostech, 
včetně publikační a informační činnosti. 

OS, OPS a ÚZC působící na 
úseku požární ochrany, 
integrovaného záchranného 
systému, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení. 

Zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení 
vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o 
Zásadách vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy. 

MV 

Vzdělávání a rozvoj složek 
integrovaného záchranného 
systému a zaměstnanců státní 
správy a územní samosprávy 

Podpora systému odborné přípravy, 
zvyšování odborné kvalifikace 
příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek 
požární ochrany, zaměstnanců státní 
správy a územní samosprávy a členů 
složek integrovaného záchranného 
systému. Podpora akceschopnosti 
ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. 

OS, OPS a ÚZC působící na 
úseku požární ochrany, 
integrovaného záchranného 
systému, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení. 

Zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení 
vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o 
Zásadách vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy. 

                                                 
10 Knihovnami mohou být různé právní formy, tedy i NNO. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MŠMT 

Program na podporu činnosti 
NNO působících v oblasti 
předškolního, základního, 
středního a základního 
uměleckého vzdělávání v roce 
2011 

Uplatnění inovativních forem výuky. 
Inovace školních vzdělávacích programů. 
Vzdělávací a informační aktivity úzce 
oborově (předmětově) zaměřené. 
Prezentace pedagogicko-umělecké práce 
pedagogických pracovníků. Podpora 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
(včetně nadaných). 

OS, v jejichž stanovách je 
obsažena činnost směřující do 
oblasti předškolního, základního, 
středního a základního 
uměleckého vzdělávání. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy ČR. 

MŠMT 
Podpora přehlídek a soutěží v 
zájmovém vzdělávání 

Rozvoj a financování soutěží v souladu s 
úkoly výchovně vzdělávací soustavy, 
podpora aktivit pedagogických 
pracovníků a motivace žáků. 

OS, OPS, CPO, vysoké školy, 
ostatní NNO, krajské úřady, 
akciové společnosti, společnosti 
s ručením omezeným. 

V souladu se školským zákonem, č. 
561/2004 Sb. 

MZD 
Zdravotnické vzdělávací 
programy 

Zdravotnické projekty na podporu 
přednáškové a ediční činnosti ve 
zdravotnictví v rámci strategie 
udržitelného rozvoje vzdělávání 
pracovníků ve zdravotnictví a rozšířené 
dostupnosti vzdělávacích informací ve 
zdravotnictví. 

OS. PO, které jsou založeny 
nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních a vzdělávacích 
služeb ve zdravotnictví, a FO, 
které takové služby ve 
zdravotnictví poskytují (viz § 7 
odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 
218/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů). 

Usnesení vlády č. 1242/2004 – 
Strategie udržitelného rozvoje ČR. 

MZD 
Zdravotnické vzdělávací 
programy 

Rozvoj vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, udržitelný rozvoj znalostí a 
dovedností v rámci profese, rozšíření 
dostupnosti vzdělávání zdravotnických 
pracovníků na regionální úrovni. 

OS. PO, které jsou založeny 
nebo zřízeny k poskytování 
zdravotních a vzdělávacích 
služeb ve zdravotnictví, a FO, 
které takové služby ve 
zdravotnictví poskytují (viz § 7 
odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 
218/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů). 

Usnesení vlády č. 1242/2004 – 
Strategie udržitelného rozvoje ČR. 
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14) Děti a mládež 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MŠMT 
Programy státní podpory práce 
s dětmi a mládeží pro NNO 

Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro 
organizované děti a mládež. Podpora 
vybraných forem práce s 
neorganizovanými dětmi a mládeží. 
Investiční rozvoj materiálně technické 
základny NNO. Podpora činnosti ICM. 
Mimořádné dotace podle aktuálních 
potřeb. 

OS, OPS, CPO. 
Koncepce státní politiky pro oblast 
dětí a mládeže na léta 2007 – 2013. 
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15) Rodinná politika 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MPSV 
Podpora zařízení služeb 
prevence sociálního vyloučení 
pro rodiče pečující o děti 

Tato oblast je primárně určena na podporu 
projektů zaměřených na poskytování 
aktivizačních služeb rodičům pečujícím 
zejména o děti předškolního věku za 
účelem prevence sociálního vyloučení 
způsobenému déletrvající sociální izolací. 

Občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby. 

Metodika MPSV pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2011. 

MPSV 

Podpora zkvalitňování 
partnerských a manželských 
vztahů a posilování 
rodičovských kompetencí 

Tato oblast je primárně zaměřena na 
podporu projektů zaměřených na přípravu 
k životu v partnerském, resp. manželském 
vztahu a jejich zkvalitňování. 

Občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby. 

Metodika MPSV pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2011. 

MPSV Podpora náhradní rodinné péče 

Tato oblast je prioritně zaměřena na 
podporu institutu pěstounské péče. Je 
zaměřena na rozvíjení kvality 
poskytované péče, včetně zvyšování 
odborných znalostí a dovedností 
pěstounů. 

Občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby. 

Metodika MPSV pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2011. 

MPSV 
Podpora doprovázení dětí a 
mladých lidí v náhradní 
rodinné a výchovné péči 

Tato oblast je prioritně určena na podporu 
procesu osamostatňování dětí umístěných 
v náhradní rodinné péči a výchovné péči a 
mladých lidí starších 18 let po ukončení 
trvání náhradní péče. 

Občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby. 

Metodika MPSV pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2011. 

MPSV 
Podpora obcí, které zvítězily 
v soutěži „Obec přátelská 
rodině roku 2010“11 

Tato oblast je určena na podporu 
prorodinných aktivit a opatření ze strany 
obcí, s důrazem na mezigenerační soužití 

Obce v rámci celé ČR, které se 
umístily na prvním, druhém 
nebo třetím místě v jedné z šesti 

Metodika MPSV pro poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu na rok 
2011 vítězným obcím v soutěži 

                                                 
11 Soutěž „Obec přátelská rodině“ představuje aktivitu, jejímž hlavním cílem je podpora rodiny na místní úrovni. (Vyhlašuje ji MPSV a Stálá komise pro rodinu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center v ČR a Asociací center pro rodinu.) Soutěž oceňuje nejvíce prorodinné obce prostřednictvím příslibu 
neinvestiční dotace na podporu rodiny, která jim bude vyplacena oproti předložení projektové žádosti. Finanční prostředky dotace jsou určeny na prorodinné aktivity 
a opatření všeho druhu a obec z nich podporuje mimo jiné NNO věnující se rodinám a zároveň aktivity pořádané obcí ve spolupráci s těmito NNO. Soutěž vychází ze 
skutečnosti, že obce mají ke svým občanům a jejich rodinám, stejně jako místním NNO, nejblíže, a dokážou tak lépe identifikovat jejich aktuální potřeby. Finanční prostředky 
proto dovedou využít co možná nejefektivněji. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

a spolupráci obcí s NNO. velikostních kategorií v rámci 
soutěže Obec přátelská rodině 
roku 2010. 

„Obec přátelská rodině roku 2010“. 
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16) Lidská práva 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MV Boj proti korupci 

Provozování protikorupční linky č. 199; 
projekty zabývající se bojem proti 
korupci, seznamování veřejnosti s 
charakterem a projevy korupce, 
posilování odmítavého postoje veřejnosti 
vůči korupčním praktikám, vytváření 
poradenské infrastruktury pro občany, 
kteří se setkali s korupční situací a 
vlastnímu poskytování poradenství, 
pořádání akcí pro občany či orgány 
veřejné správy k problematice korupce. 

NNO, zabývající se bojem proti 
korupci (OS, OPS a CPO). 

Usnesení vlády ze dne 25. 10. 2006 
č. 1199 o Strategii vlády v boji proti 
korupci na období let 2006 až 2011. 
Usnesení vlády ze dne 18. 6. 2007 č. 
676 ke Zprávě o korupci v ČR za 
léta 2005 – 2006 a o plnění 
Aktualizovaného vládního programu 
boje proti korupci. 
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17) Ostatní (nezařazené) 
 

Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MO Podpora rozvoje OS Podpora členů OS. 

Československá obec 
legionářská o.s. a Svaz 
pomocných technických praporů 
ČR PTP – vojenské tábory 
nucených prací (VTNP). 

Odborné nařízení pro poskytování 
neinvestičních dotací ze státního 
rozpočtu kapitola 307 – Ministerstvo 
obrany NNO, Zásady vlády pro 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu ČR NNO ústředními 
orgány státní správy, schválené 
usnesením vlády dne 1. 2. 2010 
č. 92. 

MO Péče o válečné veterány 

Zajištění osobního a telefonického styku 
s válečnými veterány – nositeli osvědčení 
podle zákona č. 255/1946 Sb. a 
zprostředkování jejich informovanosti 
o činnosti MO, Armády ČR a NNO 
včetně zpětné vazby a zapojení těchto 
válečných veteránů do činnosti NNO. 

OS, OPS a ÚZC zajišťující styk 
s válečnými veterány – nositeli 
osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb. 

Koncepce podpory transformace 
pobytových sociálních služeb v jiné 
typy sociálních služeb 
poskytovaných v přirozené komunitě 
uživatele a podporující sociální 
začlenění uživatele do společnosti. 

MO 
Poskytování nadstandardních 
sociálních služeb válečným 
veteránům 

Poskytování nadstandardních pobytových 
sociálních služeb válečným veteránům, 
kteří jsou nositeli osvědčení podle zákonů 
č. 255/1946 Sb. a č. 170/2002 Sb. 

OS, OPS a ÚZC, další PO, 
jejichž hlavním předmětem 
činnosti je poskytování zejména 
zdravotních, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních služeb, 
NaNF a územní samosprávné 
celky, které zajišťují sociální 
služby v jimi zřízených 
(provozovaných) ústavech 
sociální péče. 

Stručný koncepční materiál Zlepšení 
kvality života válečných veteránů. 

MMR 
Podpora činnosti Horské služby 
ČR 

Podpora činnosti Horské služby ČR OPS. 
Usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 
č. 92. 

MV Rozvoj dobrovolnické služby 
Podpora vysílajících organizací podle 
zákona o dobrovolnické službě. 

OS, OPS, CPO akreditované dle 
zákona č. 198/2002 Sb. 

Zákon o dobrovolnické službě a o 
změně některých zákonů č.198/2002 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

Sb. 

MZE 12 Podpora venkova 
Podpora zpracování a realizace strategií 
rozvoje venkova, rozvoje partnerství. 

Český svaz včelařů, 
Českomoravská myslivecká 
jednota, Český zahrádkářský 
svaz, Český svaz chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Rozvoj, podpora a prezentace 
kultury, ochrana kulturního 
dědictví 

Podpora neprofesionálních kulturních 
aktivit; ochrana tradiční lidové kultury; 
podpora a ochrana kulturních tradic, 
podpora projektů tuzemských NNO 
zaměřených na spolupráci se zahraničím. 

Řád sv. Huberta se sídlem 
v Kuksu, Český svaz chovatelů, 
Českomoravská myslivecká 
jednota. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj, ochrana 
spotřebitele 

Ochrana přírody a krajiny; zapojování 
veřejnosti do rozhodování v oblasti 
životního prostředí; zachování genofondu, 
péče o zdravotní stav plemenných 
drobných zvířat, šlechtění, podpora 
zahrádkaření, poradenství a výstavnictví, 
propagace ekologického zemědělství, 
osvěta o ekologicky šetrných způsobech 
ochrany rostlin, podpora využívání 
biomasy jako obnovitelného zdroje 
energie, informace o ekologickém 
zemědělství, propagace bioproduktů a 
informování spotřebitelů. 

Český rybářský svaz, Český svaz 
včelařů, Českomoravská 
myslivecká jednota, 
Středoevropský institut ekologie 
zvěře o.p.s., Český zahrádkářský 
svaz PRO – BIO Svaz 
ekologických zemědělců, Česká 
společnost rostlinolékařská, CZ 
BIOM sdružení pro biomasu, 
Bioinstitut o. p. s., PRO-BIO 
LIGA. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Zapojení do zahraničních 
programů a aktivit 

Finanční spoluúčast státu na programech 
financovaných z fondů EU a ostatních 
zahraničních programů, reprezentace ČR 
v zahraničí, spoluúčast na zahraničních 
výstavách, výzkumech a kongresech. 

Středoevropský institut ekologie 
zvěře o.p.s., Český rybářský 
svaz, Český svaz včelařů, 
Českomoravská myslivecká 
jednota, Český zahrádkářský 
svaz, Český svaz chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Podpora zdraví, včetně péče 
o zdravotně postižené 

Podpora programů pro vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením; podpora programu veřejně 

Český rybářský svaz, Sdružení 
Neratov, OS Pomoc Týn nad 
Vltavou. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 

                                                 
12 Většina dotačních programů MZE je svým charakterem průřezová, proto byly všechny po dohodě s MZE zařazeny do hlavní oblasti „Ostatní (nezařazené)“. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

účelných aktivit zdravotně postižených 
občanů; rozvíjení spolupráce s Agrární 
komorou ČR a francouzskou Vzájemnou 
sociální a zdravotní pojišťovnou MSA na 
realizaci již zahájených dvou pilotních 
projektů programu PHARE – 
PARTENARIAT na podporu vybudování 
vzorových zařízení pro zdravotně 
postižené s pracovním zaměřením 
v provozu zemědělské farmy a následně i 
v dalších návazných připravovaných 
projektech. 

schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92, Národní plán 
vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením, schválený 
usnesením vlády č. 256/1998, bod 
3g). 

MZE 
Péče o ohrožené a problémové 
skupiny obyvatel 

Podpora prevence proti sociálně 
nežádoucím jevům a prevence proti 
kriminalitě, především dětí a mládeže, 
prostřednictvím volnočasových aktivit. 

Český rybářský svaz, Český svaz 
včelařů, Českomoravská 
myslivecká jednota, Český 
zahrádkářský svaz, Český svaz 
chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů 

Podpora vzdělávacích aktivit, propagace 
zdravého životního stylu, environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta; využívání 
kulturního dědictví pro vzdělávání a 
výchovu; profesní vzdělávání a zvyšování 
kvality. 

Český rybářský svaz, Český svaz 
včelařů, Českomoravská 
myslivecká jednota, 
Středoevropský institut ekologie 
zvěře o.p.s., Český zahrádkářský 
svaz, Český svaz chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

MZE 
Zájmová a další volnočasová 
činnost pro děti a mládež 

Zabezpečování široké nabídky 
volnočasových aktivit mimoškolních 
zájmových a dalších aktivit pro 
organizované i neorganizované děti a 
mládež, rozvoj dobrovolnictví a 
dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 
rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže, práce s informacemi pro 
děti a mládež, participace dětí a mládeže, 
rozvoj materiálně technické základny pro 
mimoškolní zájmové aktivity dětí a 
mládeže. 

Český rybářský svaz, Český svaz 
včelařů, Českomoravská 
myslivecká jednota, Český 
zahrádkářský svaz, Český svaz 
chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 
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Ministerstvo Název dotačního programu Podporované aktivity Okruh možných příjemců 
Strategický dokument, na základě 

kterého je dotační program 
vyhlašován 

MZE 
Podpora rovných příležitostí 
mužů a žen 

Prosazování rovnosti žen a mužů: zvýšení 
obecného povědomí o problematice 
rovnosti žen a mužů. 

Český rybářský svaz, Český svaz 
včelařů, Českomoravská 
myslivecká jednota, Český 
zahrádkářský svaz, Český svaz 
chovatelů. 

„Zásady vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu ČR NNO 
ústředními orgány státní správy“, 
schválené usnesením vlády dne 1. 2. 
2010 č. 92. 

 


