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Seznam zkratek 
 

ČR     Česká republika  
ČRA     Česká rozvojová agentura 
DP    Dotační program  
EP     Evropský parlament  
EU    Evropská unie  
HO Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 

organizacím na podporu veřejně prospěšných činností, příp. jen 
„Hlavní oblasti“ 

IISSP     Integrovaný informační systém Státní pokladny 
IZS     Integrovaný záchranný systém  
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  
NNO     Nestátní neziskové organizace  
OPS     Obecně prospěšné společnosti  
Rozpočtová pravidla  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

RVNNO Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 
Státní politika  Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 

2015 až 2020  
ÚV     Úřad vlády České republiky  
VŠ     Vysoké školy  
Zásady  Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy.  
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I. Úvod  
 

Účel  

 

Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní 

dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 (dále jen „Informace“) 

byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 9. září 2019 č. 639 o Hlavních oblastech 

státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020 a na základě 

usnesení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze dne 19. února 2020. Vláda svým 

usnesením č. 639/2019 uložila zmocněnkyni vlády pro lidská práva předložit Radě vlády pro 

nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) návrh možností zpřístupnění rámcových 

informací o poskytnutých finančních prostředcích formou dotací nestátním neziskovým 

organizacím ze státního rozpočtu za předchozí kalendářní rok. Navrženou strukturu a obsah 

materiálu odpovídajícího na zadaný úkol projednala a schválila RVNNO na zasedání dne 19. 

února 2020. 

 

Materiál má za cíl zpřístupnit informace o skutečně vynaložených finančních 

prostředcích ze státního rozpočtu České republiky poskytovaných formou dotace, jejichž 

prostřednictvím stát zajišťuje veřejně prospěšné služby a činnosti od externích 

soukromoprávních subjektů. Předmětem materiálu jsou dotační programy, které spadají do 

rámce dokumentu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 

pro rok 2019 (dále též „Hlavní oblasti“)1. Jedná se o dotační programy, které jsou trvalého 

charakteru a kontinuálně napomáhají realizaci státních politik. Vzhledem k účelu těchto dotací 

jsou mezi příjemci významným podílem zastoupeny právě nestátní neziskové organizace, 

zejména v oblasti sociální, kulturní či vzdělávací.  

 
Hlavní oblasti, jehož zpracovatelem je rovněž sekretariát Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace (dále jen „sekretariát RVNNO“), je vládě předkládán každoročně a 

informuje vládu o plánovaném poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na podporu veřejně 

prospěšných činností na nadcházející rozpočtový rok – poskytuje přehled všech tematických 

hlavních oblastí a informace k jednotlivým dotačním programům, které ústřední orgány státní 

správy plánují vyhlásit v nadcházejícím roce. Informace svou strukturou plně navazuje na 

Hlavní oblasti a má za cíl poskytnout Radě i veřejnosti informace ohledně skutečně 

poskytnutých dotací. Z důvodu provázanosti obou materiálů připravovaných sekretariátem 

RVNNO,  dotace poskytnuté ze státního rozpočtu mimo Hlavní oblasti nejsou v tomto 

dokumentu sledovány.  

 

Materiál byl zpracován ve spolupráci s dotujícími ministerstvy2, které poskytly pro tento 

účel podklady3. Svým zaměřením se jedná o jedinečný materiál, který nenavazuje 

                                                           
1 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 schválila vláda  svým 

usnesením ze dne 17. října 2018 č. 688. Materiál včetně usnesení: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-
vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-17--rijna-2018-c--668-169241/  
2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo zahraničních věcí (včetně České rozvojové agentury), Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy. 
3 Materiál byl zpracován na základě dat dostupných k 31. 8. 2020. Vzhledem k časové prodlevě mezi poskytnutím 
podkladů a předložením materiálu je pravděpodobné, že mohly nastat určité změny, nicméně materiál se 
nezaměřuje na detaily ale  informace.   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-17--rijna-2018-c--668-169241/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-17--rijna-2018-c--668-169241/


  

5 
 

bezprostředně na žádnou metodiku a žádný z materiálů zpracovávaných sekretariátem 

RVNNO na toto téma v předchozích letech (např. Rozbor financování NNO z veřejných 

rozpočtů). 

 

Postup tvorby a rámcový obsah materiálu 

 

Sekretariát RVNNO oslovil v prvním pololetí kalendářního roku 2020 příslušné úseky 

dotujících resortů s žádostí o informace o poskytnutých dotacích v rámci Hlavních oblastí za 

rok 2019. Takto zaslaná data byla pro účely materiálu zformátována, sjednocena a 

zkontrolována. Následně proběhla komunikace s jednotlivými resorty s cílem odstranit 

nedostatky. Sjednocená a očištěná data byla analyzována v průběhu 3. čtvrtletní roku 2020.  

Na základě této činnosti vznikly kapitoly 3 a 4 tohoto materiálu. Data lze komparovat s 

dostupnými daty z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). 

 

Materiál bude předložen pro informaci na zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace v únoru roku 2021. Současně bude poskytnut pro přehled jednotlivým resortům a 

zveřejněn na webových stránkách Úřadu vlády ČR.  

 

Informace je rozdělena do čtyř kapitol včetně dvou analytických. V prvních dvou 

kapitolách materiálu jsou popsány výchozí předpoklady, postup tvorby materiálu a podstata 

financování veřejně prospěšných činností ze státního rozpočtu. Stěžejními kapitolami tohoto 

materiálu jsou kapitoly 3 a 4. Kapitola 3 podává souhrnné informace o tom, kolik, kterým 

poskytovatelem, za jakým účelem a jakému příjemci byly dotační prostředky poskytnuty. 

Obsahuje dvě skupiny ukazatelů, a to souhrnné a další ukazatele. Kapitola 4 obsahuje 

podrobnou analýzu zjištěných údajů dle jednotlivé tematické hlavní oblasti a u každé z těchto 

oblastí uvádí výchozí stav a stav, který ve skutečnosti nastal, a to včetně vybraných ukazatelů 

(počet kladně vyřízených dotací dle poskytovatele, počet příjemců dle právní formy aj.).  
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II. Financování veřejně prospěšných činností formou dotací ze 

státního rozpočtu  
 

Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rozpočtová pravidla“), který mimo jiné upravuje poskytování dotací ze státního rozpočtu, se 

dotací rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 

fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Formou dotací jsou 

poskytovány finanční prostředky především za účelem poskytování služeb nebo veřejně 

prospěšných činností, na jejichž zajištění má stát zájem, avšak vzhledem ke komplexitě těchto 

služeb a k různým omezením, jsou tyto služby a činnosti poskytovány také externími 

soukromoprávními subjekty, mezi něž patří i nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“). 

NNO jsou na základě dlouhodobého sledování hlavní skupinou příjemců dotací na veřejně 

prospěšné činnosti.  

 

Vymezení stěžejních oblastí činností a služeb, jejichž financování je zajišťováno ze 

státního rozpočtu, je obsahem vládního materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019. Materiál, který sekretariát RVNNO připravuje 

v úzké spolupráci s poskytovateli dotací na úrovni ústředních orgánů státní správy (dále jen 

„poskytovatel“), obsahuje přehled jednotlivých oblastí podpory v působnosti státu, včetně 

uceleného přehledu dotačních programů. Cílem materiálu je jasně formulovat, jaké aktivity v 

rámci veřejně prospěšných činností, kým a jakým způsobem budou podporovány v 

následujícím rozpočtovém období. Materiál slouží také pro přehled veřejnosti a zejména NNO 

o plánovaných dotačních programech.  

 

Financování veřejně prospěšných činností formou dotací je zajišťováno jednotlivými 

poskytovateli, kteří postupují v souladu s platnou legislativou a interními předpisy v oblasti 

poskytování dotací ze státního rozpočtu.  

 

Základní principy pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu jsou sjednoceny 

Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schváleného usnesením vlády ze 

dne 1. června 2020 č. 591. Zásady jsou závazným pokynem pro ústřední orgány státní správy 

poskytující dotace NNO. Zásady však upravují poskytování dotací v obecné rovině a je dále 

na poskytovatelích dotací, zda poskytování dotací na projekty NNO v rámci konkrétního 

dotačního titulu upraví podrobněji vnitřním metodickým pokynem či směrnicí. 

III. Informace o poskytnutých dotacích – souhrn  

 
Cílem této části materiálu je agregovat zjištěná data a informace do stručného 

přehledu. V rámci části Souhrnné ukazatele jsou nejprve popsána data, a to v následující 

struktuře – počet programů, celková alokace, celkový počet přijatých žádostí, celková výše 

požadovaných finančních prostředků, celkový počet podpořených příjemců, celkový objem 

poskytnutých prostředků, rozdíl mezi požadovanými a poskytnutými prostředky. V rámci části 

Další ukazatele je popsáno tematické členění poskytnutých dotací dle jednotlivých 
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poskytovatelů, přehled finančních údajů dle jednotlivých hlavních oblastí, počet příjemců 

dotací dle právní formy příjemce a regionální členění dle sídla příjemce dotace. 

a. Souhrnné ukazatele  
 

V tabulce 1 jsou uvedena souhrnná data o všech hlavních oblastech za rok 2019. Tato 

data vycházejí z podkladů, které poskytli k tvorbě materiálu jednotliví poskytovatelé. Při 

případné komparaci s  IISSP je třeba mít na paměti, že odchylky dat jsou zapříčiněny odlišnou 

metodikou vykazování jednotlivých poskytovatelů případně chybným zápisem.  

 

Tabulka 1: Souhrnná data o hlavních oblastech za rok 2019 

Hlavní oblasti v roce 2019 - souhrn  

Počet dotačních programů 105 

Celková předpokládaná výše 
HO (v Kč) 7 204 mil. 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO 2019 8 269 681 239 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků4 (v Kč) 9 856 798 104 

Celková výše poskytnutých 
prostředků (v Kč) 7 320 464 167 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky 5 
(v Kč) 2 536 333 937 

Celkový počet přijatých žádostí 11 752 

Celkový počet podpořených 
příjemců 9 570 

 
 Počet programů  

 
V roce 2019 bylo dle materiálu „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2019“ plánováno celkem 109 dotačních programů. Na 

základě provedené analýzy bylo zjištěno, že bylo realizováno 105 programů. Důvodem pro 

neuskutečnění 4 plánovaných programů je nepřidělení finančních prostředků do rozpočtu 

poskytovatele či vyjmutí dotačního programu z materiálu Hlavní oblasti.   

 

 Celková předpokládaná výše finančních prostředků na dotační programy 
Hlavních oblastí  

 
V roce 2019 byla předpokládaná výše finančních prostředků na dotační programy 

v rámci materiálu Hlavní oblasti 7 204 mil. Kč. Je však třeba upozornit, že v případě 
několika dotačních programů nebyla předpokládaná výše těchto prostředků uvedena.  

                                                           
4 Uvedená částka je orientační. V případě dotačních programů „Sportování bez bariér“, „Bilaterální projekty 

zahraniční rozvojové spolupráce“, „Státní program na podporu úspor energie na období 2017 – 2021“ nebyla 

uvedena data o celkové výši požadovaných finančních prostředků.  

5 Totéž.  
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Dle provedené analýzy dat bylo do rozpočtů poskytovatelů na dotační programy na rok 

2019 reálně přiděleno 8 270 mil. Kč, tedy o 1 066 mil. Kč více, než bylo původně plánováno. 

Tento nárůst lze vysvětlit navýšením alokací jednotlivých dotačních programů. K nejvyššímu 

navýšení došlo v HO „Tělesná výchova a sport“ (o 600 mil. Kč, MŠMT), „Kultura“ (o 500 mil. 

Kč, MK) a „Sociální služby“ (o 121 mil. Kč, MPSV). Tato navýšení jsou podrobněji popsána 

v části 4, která se věnuje jednotlivým hlavním oblastem.  

 

 Celkový počet přijatých žádostí 
 

 Poskytovatelé dotací v roce 2019 přijali celkem 11 752 žádostí o dotaci. 
 

 Celková výše požadovaných finančních prostředků  
 
 Celková výše požadovaných finančních prostředků dle přijatých žádostí o dotaci na rok 
2019 činila 9 857 mil. Kč. V přepočtu na jednu obdrženou žádost byla požadovaná dotace 
průměrně ve výši  838 751 Kč.  
 

 Celkový počet podpořených příjemců dotací 
 
V roce 2019 bylo podpořeno celkem 9 570 příjemců dotací. Z celkového počtu 11  725 

přijatých žádostí o dotaci, bylo kladně vyřízeno 9 570 žádostí, to znamená 81,62 % úspěšnost.  
. 

 Celková výše poskytnutých finančních prostředků 
 

Jednotlivými poskytovateli bylo v  roce 2019 poskytnuto celkem 7 320 mil. Kč. Celková 

výše finančních prostředků přidělených do rozpočtu poskytovatelů na jednotlivé dotační 

programy  v rámci hlavních oblastí  přitom činil 8 270 mil. Kč. Z toho tedy vyplývá, že rozdíl 

mezi alokovanými a poskytnutými prostředky činil 950 mil Kč. Alokované prostředky  na 

některé dotační programy nebyly plně vyčerpány.  Více informací k jednotlivým dotačním 

programům je uvedeno  v rámci kapitoly 4 věnující se jednotlivým hlavním oblastem.  

 Rozdíl mezi požadovanými a poskytnutými prostředky  
 

Rozdíl mezi požadovanými prostředky dle přijatých žádostí a poskytnutými prostředky 

v roce 2019 činil 2 536 mil. Kč.  

b. Další ukazatele 
 

V rámci následujících ukazatelů budou popsána další specifika období roku 2019.  

 Tematické členění poskytnutých dotací dle jednotlivých poskytovatelů  
 

 V roce 2019 bylo kladně vyřízeno celkem 9 570 žádostí. Graf 1 zobrazuje počet kladně 

vyřízených žádostí dle jednotlivých poskytovatelů. Následující graf 2 ilustruje procentuální 

rozložení kladně vyřízených žádostí dle jednotlivých poskytovatelů. Nejvíce žádostí v roce 2019 

vyřídilo MŠMT, a to konkrétně 6 360 žádostí, což představuje 66 % všech kladně vyřízených 

žádostí. Dalším poskytovatelem bylo MK, které kladně vyřídilo 1 198 žádostí, tedy 13 % všech 

kladně vyřízených žádostí. 
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Graf 1: Počet kladně vyřízených žádostí dle jednotlivých poskytovatelů 

  

Graf 2: Procentuální rozložení kladně vyřízených žádostí dle jednotlivých 
poskytovatelů 

 

 

 Přehled finančních údajů dle jednotlivých hlavních oblastí  
 
  V následující tabulce 2 jsou uvedeny jednotlivé hlavní oblasti a k nim příslušné finanční 
údaje. Sloupec předpokládaná výše finančních prostředků vychází z materiálu Hlavní oblasti pro 
rok 2019. Zbylé tři sloupce jsou pak výsledkem analýzy dat zaslaných z jednotlivých resortů. Data 
jsou zaokrouhlena – přesné částky jsou uvedeny v rámci jednotlivých hlavních oblastí popsaných 
v kapitole IV.  Z tabulky 2 vyplývá, že hlavní oblastí s nejvyššími přidělenými prostředky je oblast 
1. Tělesná výchova a sport. V této oblasti došlo k navýšení alokace ze  4 459 mil Kč na 5 064 mil. 
Kč, tj, navýšení o  13,5 %. Vyplaceno bylo 4 735 mil. Kč. Rozdíl mezi požadovanými a poskytnutými 
prostředky v této oblasti byl rovněž nejvyšší a činil 1 481 mil. Kč. Hlavními oblastmi s nejnižšími 
přidělenými prostředky jsou naopak 16. Rovné příležitosti žen a mužů, 17. Bydlení a 18. Boj s 
korupcí. 
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Tabulka 2: Přehled finančních údajů dle jednotlivých hlavních oblastí pro rok 2019 

Název hlavní oblasti 
Předpokládaná výše 

finančních prostředků 

Celková výše 
přidělených prostředků 
na dotační programy HO 

2019 

Celková výše 
požadovaných 

prostředků dle přijatých 
žádostí 

Celková výše 
poskytnutých 

prostředků 

Rozdíl mezi 
požadovanými a 

poskytnutými 
prostředky  

1. Tělesná výchova a sport 4 459 mil. Kč 5 064 mil. Kč   6 216 mil. Kč    4 735 mil. Kč  1 481 mil. Kč 

2. Sociální služby 585 mil. Kč 706 mil. Kč  750 mil. Kč  704 mil. Kč  46 mil. Kč 

3. Kultura 468 mil. Kč 977 mil. Kč   704 mil. Kč  414 mil. Kč  290 mil. Kč 

4. Zahraniční aktivity 373 mil. Kč 308 mil. Kč  384 mil. Kč  352 mil. Kč  32 mil. Kč6 

5. Děti a mládež 314 mil. Kč 253 mil. Kč  372 mil. Kč  246 mil. Kč  126 mil. Kč 

6. Vzdělávání a lidské zdroje 231 mil. Kč 191 mil. Kč  265 mil. Kč  173 mil. Kč  92 mil. Kč 

7. Protidrogová politika 216 mil. Kč 267 mil. Kč  342 mil. Kč  263 mil. Kč  79 mil. Kč 

8. Rodinná politika 150 mil. Kč 97 mil. Kč  209 mil. Kč  96 mil. Kč  113 mil. Kč 

9. Péče o zdraví a zdravotní 
prevence 141 mil. Kč 141 mil. Kč  262 mil. Kč  120 mil. Kč  142 mil. Kč 

10. Životní prostředí a udržitelný 
rozvoj 109 mil. Kč 89 mil. Kč  97 mil. Kč  57 mil. Kč  40 mil. Kč7 

11. Národnostní menšiny 49 mil. Kč 51 mil. Kč  60 mil. Kč  46 mil. Kč  14 mil. Kč 

12. Rizikové chování 28 mil. Kč 30 mil. Kč  30 mil. Kč  24 mil. Kč  6 mil. Kč 

13. Romská menšina 28 mil. Kč 28 mil. Kč  51 mil. Kč  26 mil. Kč  25 mil. Kč 

14. Ostatní (nezařazené) 18 mil. Kč 36 mil. Kč  60 mil. Kč  36 mil. Kč  24 mil. Kč 

15. Ochrana spotřebitele 17 mil. Kč 19 mil. Kč  19 mil. Kč  14 mil. Kč  5 mil. Kč 

16. Rovné příležitosti žen a mužů 7 mil. Kč 4 mil. Kč  16 mil. Kč  4 mil. Kč  12 mil. Kč 

17. Bydlení 7 mil. Kč 7 mil. Kč  14 mil. Kč  8 mil. Kč  6 mil. Kč 

18. Boj s korupcí 4 mil. Kč 3 mil. Kč  5 mil. Kč  3 mil. Kč  2 mil. Kč 

CELKEM 7 204 mil. Kč 8 270 mil. Kč  9 857 mil. Kč  7 320 mil. Kč  2 536 mil. Kč 

                                                           
6 V případě této hlavní oblasti nebyla u některého z dotačních programů doložena data o celkové výši požadovaných prostředků.  
7 Totéž.  
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 Počet příjemců dotací dle právní formy příjemce  
 

 V rámci hlavních oblastí obdrželo v roce 2019 dotaci 9 570 příjemců. Celkem 8 062 
příjemců přitom mělo právní formu „spolek“, jedná se o 87 % příjemců. Mezi dalšími 
nejčastějšími právními formami byly obecně prospěšné společnosti (674 příjemců; 7 %) a 
ústavy (312 příjemců; 3 %).  

 
Graf 3: Počet příjemců dotací dle právní formy 
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 Regionální členění dle sídla příjemce dotace  
 

 Z celkového počtu 9298 příjemců sídlilo 2 566 organizací, tedy 27 % všech příjemců, 
v Hlavním městě Praze. Ve Středočeském kraji sídlilo 1 038 příjemců, tedy 11 % příjemců, 
a v Jihomoravském kraji 910 příjemců, tedy 9 %. Nejméně příjemců, a to 192 sídlilo 
v Karlovarském kraji.  
 

Graf 4: Regionální členění příjemců dotací - počty 

 

 
Graf 5: Regionální členění příjemců dotací – procentuální zastoupení 
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IV. Informace o poskytnutých dotací dle jednotlivých hlavních 

oblastí  

 
 Cílem této části materiálu je podrobně analyzovat jednotlivé hlavní oblasti, resp. 

dotační programy, které byly do jednotlivých hlavních oblastí zařazeny. V roce 2019 bylo 

v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 

vyčleněno celkem 18 tematických hlavních oblastí. Jednotlivá témata včetně finančních 

alokací jsou obsahem tabulky uvedené níže.  

 V rámci každé hlavní oblasti bude popsán výchozí stav, tedy počet dotačních programů 

a předpokládaná výše finančních prostředků na tyto dotační programy, tak jak byly jednotlivými 

poskytovateli odhadovány pro rok 2019. V druhé části pak bude uveden skutečný stav. 

Nejprve souhrnné ukazatele popisující reálný počet dotačních programů, celkovou výši 

finančních prostředků na dotační programy, celkový počet přijatých žádostí atd. V rámci části 

specifické ukazatele bude uveden, popsán a graficky znázorněn počet přidělených dotací dle 

poskytovatele, počet příjemců dle právní formy, počet příjemců dle regionálního členění a 

objem poskytnutých prostředků dle poskytovatele.  

 

Tabulka 3: Hlavní oblasti a jejich finanční alokace pro rok 2019 

Název hlavní oblasti 
Předpokládaná výše finančních 

prostředků na rok 2019 

1. Tělesná výchova a sport 4 459 mil. Kč 

2. Sociální služby 585 mil. Kč 

3. Kultura 468 mil. Kč 

4. Zahraniční aktivity 373 mil. Kč 

5. Děti a mládež 314 mil. Kč 

6. Vzdělávání a lidské zdroje 231 mil. Kč 

7. Protidrogová politika 216 mil. Kč 

8. Rodinná politika 150 mil. Kč 

9. Péče o zdraví a zdravotní 
prevence 141 mil. Kč 

10. Životní prostředí a udržitelný 
rozvoj 109 mil. Kč 

11. Národnostní menšiny 49 mil. Kč 

12. Rizikové chování 28 mil. Kč 

13. Romská menšina 28 mil. Kč 

14. Ostatní (nezařazené) 18 mil. Kč 

15. Ochrana spotřebitele 17 mil. Kč 

16. Rovné příležitosti žen a mužů 7 mil. Kč 

17. Bydlení 7 mil. Kč 

18. Boj s korupcí 4 mil. Kč 

CELKEM 7 204 mil. Kč 
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1. Tělesná výchova a sport  

 

1.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Tělesná výchova a sport“ bylo v roce 2019 zařazeno 

celkem 11 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MŠMT, MV, MD a MO. 

Názvy jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 4.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

4 459 mil. Kč. Dotační program s nejvyšší předpokládanou výši finančních prostředků byl DP 

„Sportovní reprezentace a talentovaná mládež“ s  1 700 mil. Kč.  

Tabulka 4: Dotační programy v hlavní oblasti "Tělesná výchova a sport" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MŠMT Sportovní reprezentace a talentovaná mládež 1 700 mil. Kč 

MŠMT Můj klub 1 125 mil. Kč 

MŠMT Organizace sportu  1 100 mil. Kč. 

MŠMT Významné sportovní akce 250 mil. Kč 

MŠMT Pohyb a zdraví 150 mil. Kč 

MŠMT Sportování bez bariér 105 mil. Kč 

MV 

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké 
přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních 
aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců 
MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR 

17 mil. Kč 

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. 

8,3 mil Kč 

MO 
Podpora branně-sportovních a technických aktivit 
obyvatelstva 

3,7 mil. Kč 

MV 
Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu 
v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů 

MV předpokládanou 
výši finančních 

prostředků neuvedlo8 
MV 

Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti 
nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon 
služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární 
ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností 
členů NNO. 

                                                           
8 Na celkem devět dotačních programů (v oblasti Tělesná výchova a sport a Vzdělání a lidské zdroje) byla na rok 
2019 MV nahlášená souhrnná celková částka ve výši 38 mil. Kč. 
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1.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce 5. Odchylky dat vychází z údajů poskytnutých resorty, nicméně 

vzhledem k objemu prostředků jsou minimální. 

 

1.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Tělesná výchova a sport“ 

 Do HO „Tělesná výchova a sport“ bylo v roce 2019 alokováno 5 063 500 000 Kč, tedy 

o více než 600 mil. Kč než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn navýšením alokací 

v programech MŠMT Můj klub a Organizace sportu, alokace ostatních programů nebyly 

výrazněji měněny.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 6 695 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 6 216 378 064 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 

2019 byl 6 131 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 4 735 431 164 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  1 480 

946 900 Kč. K vyčerpání plánované alokace bylo dosaženo u 3 z 11 programů. 

Tabulka 5: Souhrnné údaje pro HO "Tělesná výchova a sport" v roce 2019 

Hlavní oblast "Tělesná výchova a sport" v roce 2019 

Počet programů 11 

Celková výše přidělených prostředků na 
dotační programy HO (v Kč) 5 063 500 000 

Celkový počet přijatých žádostí  6 695 

Celková výše požadovaných finančních 
prostředků (v Kč) 6 216 378 0649 

Celkový počet příjemců  6 125 

Celkový objem poskytnutých prostředků (v 
Kč) 4 735 431 164 

Rozdíl mezi požadovanými a poskytnutými 
prostředky (v Kč) 1 480 946 90010 

 

1.2.2.  Specifické ukazatele pro HO „Tělesná výchova a sport“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŠMT, a to 6052 žádostí, tedy téměř 99% 

žádostí v rámci HO.  

                                                           
9 V případě DP „Sportování bez bariér“ nebyla poskytnuta data o výši požadovaných finančních prostředků. 
10 V důsledku pozn. 8 je toto číslo pouze orientační.  
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Graf 6: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 100 % všech příjemců.  

Graf 7: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvyšší počet příjemců bylo z Hlavního města Prahy (885 příjemců) a Středočeského 

kraje (825 příjemců). Nejméně příjemců naopak bylo v Libereckém (268 příjemců) a 

Karlovarském kraji (165 příjemců).  
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Graf 8: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (99%) v této HO bylo poskytnuto resortem MŠMT, a to 

4 706 549 873 Kč. Hodnoty ostatních resortů jsou uvedeny v grafu 9.  

Graf 9: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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2. Sociální služby   

 

2.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Sociální služby“ byly v roce 2019 zařazeny celkem 3 

dotační programy, jejichž administrace spadá pod resorty MPSV a MO. Názvy jednotlivých 

dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 6.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

585 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Dotační řízení MPSV v oblasti 

poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností“ s předpokládanou výši 

přidělených prostředků 560 mil. Kč. 

Tabulka 6: Dotační programy v hlavní oblasti "Sociální služby" 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše 

finančních 
prostředků pro 

rok 2019 

MPSV 

Dotační řízení MPSV v oblasti 
poskytování sociálních služeb 
s nadregionální a celostátní 
působností 

560 mil. Kč 

MPSV 

Podpora veřejně účelných 
aktivit seniorských a 
proseniorských organizací 
s celostátní působností 

18 mil. Kč 

MO Péče o válečné veterány 7 mil. Kč 

 

2.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce 6. Odchylky dat vychází z údajů poskytnutých resorty, nicméně 

vzhledem k objemu prostředků jsou minimální. 

2.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Sociální služby“ 

 V rámci HO „Sociální služby“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 706 000 000 Kč. HO 

byla tedy navýšena o 121 mil. Kč oproti původnímu předpokladu. Navýšen byl objem 

finančních prostředků v DP „Dotační řízení MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb s 

nadregionální a celostátní působností“. Alokace ostatních programů nebyly změněny.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 219 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 750 186 767 Kč. Celkový počet příjemců v roce 2019 byl 126 a 

celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 703 592 510 Kč. Rozdíl mezi požadovanými 

dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil 46 594 257 Kč.  
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Tabulka 7: Souhrnné údaje pro HO "Sociální služby" v roce 2019 

Hlavní oblast "Sociální služby" v roce 2019 

Počet programů 3 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 706 000 000 

Celkový počet přijatých 
žádostí  219 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 750 186 767 

Celkový počet příjemců 202 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 703 592 510 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 46 594 257 

 

2.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Sociální služby“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce kladně vyřízených žádostí zaznamenalo MPSV, a to celkem 201 z 202 

přijatých žádostí v rámci HO.  

Graf 10: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 
 

 Počet příjemců dle právní formy 

 V případě této HO bylo nejvíce příjemců s právní formou spolek (64 příjemců) a obecně 

prospěšná společnost (55 příjemců). Výrazně byly zastoupeny také ústavy (34 příjemců) a 

církve a náboženské společnosti (23 příjemců).  
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Graf 11:  Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců, kteří v rámci této HO obdrželi dotační prostředky, bylo z Hlavního 

města Prahy (141 příjemců).  

Graf 12: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce prostředků bylo poskytnuto v rámci této oblasti z MPSV, a to 696 894 510 Kč.  
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Graf 13: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

 

3. Kultura  

 

3.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Kultura“ bylo v roce 2019 zařazeno celkem  

20 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MK a MO. Názvy jednotlivých 

dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 8.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

468 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Kulturní aktivity: Podpora kulturních 

aktivit v oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného umění“ s předpokládanou výší finančních 

prostředků239,3 mil. Kč. 

Tabulka 8: Dotační programy v hlavní oblasti "Kultura" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MK 
Kulturní aktivity: Podpora kulturních aktivit 
v oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného 
umění 

239,3 mil. Kč 

MK 
Výběrové dotační řízení Odboru médií 
a audiovize pro oblast kinematografie a médií 

90 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Podpora projektů v oblasti 
literatury 

50 mil. Kč 

MK 
Program státní podpory stálých 
profesionálních divadel a profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů 

28 mil. Kč 

MO Rozvoj vojenských tradic 20 mil. Kč 
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MK 
Kulturní aktivity: Podpora neprofesionálních 
uměleckých aktivit 

9,3 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Kulturní aktivity vysílané do 
zahraničí 

7,4 mil. Kč 

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

5,9 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Dotace MK ke komunitárnímu 
programu Kreativní Evropa (2014 – 2020) 

3,7 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Činnost SP podporující 
kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií 

3,1 mil. Kč 

MK Kulturní aktivity: Knihovna 21. století 2,6 mil. Kč 

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

2,6 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Kulturní aktivity církví 
a náboženských společností registrovaných v 
ČR s nadregionální a celostátní působností  

2,2 mil. Kč 

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

1,3 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Podpora regionálních 
kulturních tradic – kulturní aktivity spojené 
s významným výročím měst a obcí 

1 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Podpora tradiční lidové 
kultury 

0,8 mil. Kč 

MK 

Kulturní aktivity: Aktivity SP, které zvyšují 
informovanost a zájem o náboženskou oblast 
vymezenou činností církví a náboženských 
společností registrovaných v ČR 

0,2 mil. Kč 

MK 
Kulturní aktivity: Podpora rozvoje zájmových 
kulturních – mimouměleckých aktivit 

0,2 mil. Kč 

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

0 Kč11 

MK 

Kulturní aktivity: Podpora regionálních 
kulturních tradic – Připomínka a oslava 
významných výročí r. 2018 spjatých s naší 
státností 

0 Kč12 

 

3.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce výše s výjimkou DP „Podpora regionálních kulturních tradic – 

Připomínka a oslava významných výročí r. 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)“, 

na který nebyly přiděleny žádné prostředky. 

 

 

                                                           
11 MK v Hlavních oblastech neuvedlo předpokládanou výši finančních prostředků pro rok 2019 pro tento 
dotační program.  
12 Dtto.  
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3.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Kultura“ 

 Do HO „Kultura“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 977 013 583 Kč, tedy o 500 mil. Kč 

více než bylo plánováno. Tento nárůst je zapříčiněn navýšením alokací téměř ve všech 

dotačních programech v rámci této oblasti. Nejvíce byly navýšeny dotační prostředky 

v následujících DP „Kulturní aktivity: Podpora kulturních aktivit v oblasti divadla, tance, hudby 

a výtvarného umění“, „Program státní podpory stálých profesionálních divadel a 

profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“, „Kulturní aktivity: Podpora 

neprofesionálních uměleckých aktivit“, „Kulturní aktivity: Kulturní aktivity vysílané do zahraničí“ 

a „Kulturní aktivity: Činnost SP podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního 

dědictví, muzeí a galerií“.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 1 652 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 704 204 587 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 1 156 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto  414 308 568 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

289 896 019 Kč.  

Tabulka 9: Souhrnné údaje pro HO "Kultura" v roce 2019 

Hlavní oblast "Kultura" v roce 2019 

Počet programů 19 

Celková výše přidělených prostředků na 
dotační programy HO (v Kč) 977 013 583 

Celkový počet přijatých žádostí  1 652 

Celková výše požadovaných finančních 
prostředků (v Kč) 704 204 587 

Celkový počet příjemců 1 156 

Celkový objem poskytnutých prostředků  
(v Kč) 414 308 568 

Rozdíl mezi požadovanými a poskytnutými 
prostředky (v Kč) 289 896 019 

 

 

3.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Kultura“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŠMT, a to 1101 žádostí, tedy 95 % žádostí 

v rámci HO. 
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Graf 14: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

72 % všech příjemců. 

 

Graf 15: Počet příjemců dle právní formy 
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 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy  

(626 příjemců). Nejméně příjemců naopak bylo v Kraji Vysočina (11 příjemců) a v 

Karlovarském kraji (12 příjemců). 

Graf 16: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (95 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MK,  

a to 394 393 528 Kč.  

Graf 17: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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4. Zahraniční aktivity 

 

4.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Zahraniční aktivity“ bylo v roce 2019 zařazeno celkem 

11 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MZV (ČRA13) a MZE. Názvy 

jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 10.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

373 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Bilaterální projekty zahraniční rozvojové 

spolupráce“ s předpokládanou výší finančních prostředků 145 mil. Kč. 

Tabulka 10: Dotační programy v hlavní oblasti "Zahraniční aktivity" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

ČRA 
Bilaterální projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce 

145 mil. Kč 

MZV Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 80 mil. Kč 

MZV Program transformační spolupráce 80 mil. Kč 

ČRA 
Podpora trojstranných projektů českých 
subjektů 

36 mil. Kč 

ČRA 
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta 
veřejnosti 

10 mil. Kč 

ČRA Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí 10 mil. Kč 

ČRA 
Posilování kapacit platforem nestátních 
subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně 
posilování kapacit a partnerství NNO) 

4 mil. Kč 

MZV 
Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR 
a mezinárodních vztahů 

4 mil. Kč 

MZV Česko-polské fórum (CZ-PL fórum) 2,6 mil Kč 

MZV 
Projekty zaměřené na spolupráci 
s krajanskými komunitami v zahraničí 

1,4 mil. Kč 

MZE Zapojení do zahraničních programů a aktivit 014 Kč 

 

 

4.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce 10 s výjimkou DP „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“, 

který již není určen pro NNO. Naopak u DP „Zapojení do zahraničních programů a aktivit“ byly 

přiděleny finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč, které nebyly původně rozpočtovány.  

                                                           
13 Česká rozvojová agentura je organizační složkou státu, jež byla zřízena zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční 
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR.   
14 MZE původně nerozpočtovalo finanční prostředky do tohoto dotačního programu pro rok 2019. 



  

27 
 

 

4.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Zahraniční aktivity“ 

 Do HO „Zahraniční aktivity“ bylo v roce 2019 alokováno celkem 307 739 400 Kč. Ke 

snížení výše finančních prostředků oproti předpokladu došlo u DP „Bilaterální projekty 

zahraniční rozvojové spolupráce“ a „Program transformační spolupráce“. DP „Vysílání českých 

učitelů do rozvojových zemí“ byl z HO vyřazen.   

 V rámci této HO bylo celkem přijato 263 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 383 853 681 Kč. Tato výše však není konečná, neboť u DP 

„Bilaterální projekty zahraniční rozvojové spolupráce“ nebyla informace o výši poskytnuta. 

Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 byl 145 a celkově bylo z dotačních 

prostředků poskytnuto 351 950 490 Kč. K navýšení celkového objemu poskytnutých 

prostředků došlo vlivem výplaty dotací v DP „Bilaterální projekty zahraniční rozvojové 

spolupráce“ a „Zapojení do zahraničních programů a aktivit“ (navýšení těchto dvou programů 

v součtu dosáhlo 51 mil. Kč).   

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

31 903 191 Kč, přičemž tato výše není konečná neboť u DP „Bilaterální projekty zahraniční 

rozvojové spolupráce“ nebyla poskytnuta informace o výši požadovaných finančních 

prostředků. 

Tabulka 11: Souhrnné údaje pro HO "Zahraniční aktivity" v roce 2019 

 

 

4.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Zahraniční aktivity“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MZV (ČRA), a to 165 žádostí z celkem 166 

kladně vyřízených žádostí. 

                                                           
15 Data pro DP „Bilaterální projekty zahraniční rozvojové spolupráce“ nebyla poskytnuta. 
16 Na základě poz. 11 je stanovený rozdíl pouze orientační.  

Hlavní oblast "Zahraniční aktivity" v roce 2019 

Počet programů 10 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy 
HO (v Kč) 307 739 400 

Celkový počet přijatých žádostí  263 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč)15 383 853 681 

Celkový počet příjemců 166 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 351 950 490 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč)16 3 1903 191 
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Graf 18: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy  

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO obecně prospěšné 

společnosti, které tvoří téměř 45 % všech příjemců, dále pak spolky, které tvoří 36 %.  

Graf 19: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců dotačních prostředků bylo z Hlavního města Prahy (145 příjemců). 
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Graf 20: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (99 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MZV, a to 

349 774 735 Kč.  

Graf 21: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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5. Děti a mládež 

 

5.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Děti a mládež“ byly v roce 2019 zařazeny celkem  

4 dotační programy, jejichž administrace spadá pod resorty MŠMT a MZE. Názvy jednotlivých 

dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 12.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

313,6 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Programy státní podpory práce s dětmi 

a mládeží pro NNO pro léta 2017 – 2020“ s předpokládanou výší finančních prostředků 258 

mil. Kč. 

Tabulka 12: Dotační programy v hlavní oblasti "Děti a mládež" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MŠMT 

Programy státní podpory práce s dětmi a 
mládeží pro NNO pro léta 2017 – 2020 
(aktualizace pro rok 2019). Zahrnuje programy 
1 – 4.[1] 

258 mil. Kč 

MŠMT 
Program 133 710 – Investiční rozvoj 
materiálně technické základny mimoškolních 
aktivit 

47,9 mil. Kč 

MZE 
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti 
a mládež  

7,7 mil. Kč 

MŠMT 
Podpora činnosti Informačních center pro 
mládež 

0 Kč 

 

 

5.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily 3 z plánovaných dotačních 

programů uvedených v tabulce výše. Dotační program „Podpora činnosti Informačních center 

pro mládež“ nebyl v roce 2019 vyhlášen.  

5.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Děti a mládež“ 

 Do HO „Děti a mládež“ bylo v roce 2019 přiděleno  celkem 253 026 100 Kč, tedy o  

60 mil. Kč méně než se předpokládalo. Tento pokles je zapříčiněn snížením předpokládané 

výše finančních prostředků v programu MŠMT „Programy státní podpory práce s dětmi a 

mládeží pro NNO pro léta 2017 – 2020“, a to o 22 mil. Kč, a programu „Program 133 710 – 

Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit“ o více než 38 mil. Kč. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 198 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 372 439 548 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 107 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 246 044 913 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

126 394 635 Kč. 
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Tabulka 13: Souhrnné údaje pro HO "Děti a mládež" v roce 2019 

Hlavní oblast "Děti a mládež" v roce 2019 

Počet programů 3 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 253 026 100 

Celkový počet přijatých 
žádostí  198 

Celková výše 
požadovaných finančních 
prostředků (v Kč) 372 439 548 

Celkový počet příjemců 107 

Celkový objem 
poskytnutých prostředků  
(v Kč) 246 044 913 

Rozdíl mezi požadovanými 
a poskytnutými prostředky  
(v Kč) 126 394 635 

 

5.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Děti a mládež“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŠMT, a to 103 žádostí, tedy téměř 96 % 

žádostí v rámci HO. 

Graf 22: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků byly v rámci této HO spolky, které tvoří 

přes 80 % všech příjemců. 
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Graf 23: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců dotačních prostředků bylo z Hlavního města Prahy (47 příjemců) a 

Jihomoravského kraje (17 příjemců). 

Graf 24: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků v této HO bylo poskytnuto resortem MŠMT, a to  

244 995 271 Kč.  
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Graf 25: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

 

 

6. Vzdělávání a lidské zdroje  

  

6.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Vzdělávání a lidské zdroje“ bylo v roce 2019 zařazeno 

celkem 14 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MŠMT, MZE, MK, MO, 

MV a MZD. Názvy jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 14.   

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

231 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Podpora ústředních a mezinárodních kol 

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019“ a rozvojový program „Podpora 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019“ 

s předpokládanou výší finančních prostředků 77 mil. Kč. 

Tabulka 14: Dotační programy v hlavní oblasti "Vzdělání a lidské zdroje" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MŠMT 

Dotační program „Podpora ústředních a 
mezinárodních kol soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání pro rok 2019“ 
a rozvojový program „Podpora okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro rok 2019“ 

77 mil. Kč 

MZE Vzdělávání a propagace 62 mil. Kč 

MK Veřejné informační služby knihoven. 60 mil. Kč 

MZE MŠMT

Výše poskytnutých
prostředků

1 049 642 Kč 244 995 271 Kč
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MŠMT 
Podpora nadaných žáků základních 
a středních škol v roce 2019 

16 mil. Kč 

MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR 8 mil. Kč 

MŠMT 
Dotační program na podporu vzdělávání 
v regionálním školství v roce 2019 

6 mil. Kč 

MO Příprava občanů k obraně státu 1,8 mil. Kč 

MV 
Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí 
plánované pomoci na vyžádání 

MV předpokládanou 
výši pro jednotlivé 
dotační programy 

neuvedlo17 

MV 

Podíl NNO na systému odborné přípravy 
příslušníků Hasičského záchranného sboru 
ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární 
ochrany, zaměstnanců státní správy a územní 
samosprávy a členů složek IZS 

MV 

Preventivně výchovná činnost NNO při 
výchově obyvatelstva, PO a podnikajících FO 
k předcházení požárů, propagace a historie 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
příprava obyvatelstva k sebeochraně 
a vzájemné pomoci při mimořádných 
událostech 

MV 

Výchovná a vzdělávací činnost na úseku 
práce s dětmi a mládeží v oblasti požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy 
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné 
pomoci při mimořádných událostech 

MV 
Publikační a informační činnost na úseku 
požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení 

MV 

Podíl NNO ve zvyšování kvalifikace a odborné 
úrovně pro výkon služby příslušníků 
Hasičského záchranného sboru ČR, 
zaměstnanců a členů jednotek požární 
ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů 
IZS pro oblast IZS 

MZD 
Program podpory informovanosti odborné i 
laické veřejnosti v oblasti lékařské vědy, 
výzkumu a vzdělávání 

0 Kč18 

 

6.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce 14 s výjimkou DP „Program podpory informovanosti odborné i 

laické veřejnosti v oblasti lékařské vědy, výzkumu a vzdělávání“.  

6.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Vzdělávání a lidské zdroje“ 

                                                           
17 Na celkem devět dotačních programů (v oblasti Tělesná výchova a sport a Vzdělání a lidské zdroje) byla na rok 
2019 MV nahlášena souhrnná celková částka ve výši 38 mil. Kč. 
18 MZD v Hlavních oblastech předpokládanou výši finančních prostředků pro rok 2019 pro tento dotační 
program neuvedlo.  
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 Do HO „Vzdělávání a lidské zdroje“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem  

191 173 400 Kč, přičemž však data o předpokládané výši finančních prostředků na  dotační 

programy MV nebyla poskytnuta.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 506 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 265 033 735 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 205 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 173 121 030 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

91 912 705 Kč.  

Tabulka 15: Souhrnné údaje pro HO "Vzdělání a lidské zdroje" v roce 2019 

Hlavní oblast "Vzdělávání a lidské zdroje" v roce 2019 

Počet programů 13 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 191 173 400 

Celkový počet přijatých 
žádostí  506 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků  
(v Kč) 265 033 735 

Celkový počet příjemců  
220 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 173 121 030 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 91 912 705 

 

6.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Vzdělávání a lidské zdroje“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŠMT, a to 84 žádostí, tedy téměř 38 % 

žádostí v rámci HO. 
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Graf 26: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 75 % všech příjemců. 

Graf 27: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců dotačních prostředků bylo z Hlavního města Prahy  

(120 příjemců) a Jihomoravského kraje (24 příjemců).  
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Graf 28: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (53 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MŠMT, a to 

90 897 104 Kč.  

Graf 29: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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7. Protidrogová politika  

 

7.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Protidrogová politika“ byly v roce 2019 zařazeny 

celkem 4 dotační programy, jejichž administrace spadá pod úřady MZD, MŠMT, MSP a ÚV. 

Názvy jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 16.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 

215,5 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Protidrogová politika“ administrovaný 

ÚV s předpokládanou výší finančních prostředků 165 mil. Kč. 

Tabulka 16: Dotační programy v hlavní oblasti "Protidrogová politika" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

ÚV Protidrogová politika 165 mil. Kč 

MZD Protidrogová politika 30,5 mil. Kč 

MŠMT 
Dotační program na realizaci aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování – 
protidrogové politiky 

12 mil. Kč 

MSP Program protidrogové politiky ve věznicích 8 mil. Kč 

 

7.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené výše. 

7.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Protidrogová politika“ 

 Do HO „Protidrogová politika“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 267 056 390 Kč, tedy 

o 52 mil. Kč více než bylo plánováno. Toto navýšení je zapříčiněno navýšením předpokládané 

výše finančních prostředků v programu ÚV „Protidrogová politika“, z původně plánovaných 

165 mil. Kč na 205 mil. Kč, a následným dofinancováním projektů částkou 11,3 mil. Kč. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 390 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 341 562 565 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 173 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 262 506 696 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

79 055 869 Kč. K vyčerpání plánované alokace bylo dosaženo u 3 ze 4 programů. 

Tabulka 17: Souhrnné údaje pro HO "Protidrogová politika" v roce 2019 

Hlavní oblast "Protidrogová politika" v roce 2019 

Počet programů 4 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy HO 
(v Kč) 267 056 390 
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Celkový počet přijatých žádostí  
390 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 341 562 565 

Celkový počet příjemců  
377 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 262 506 696 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 79 055 869 

 

7.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Protidrogová politika“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo ÚV, a to 287 žádostí z celkového počtu 377 

kladně vyřízených žádostí, tedy 76 % žádostí v rámci HO. 

Graf 30: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO obecně prospěšné 

společnosti, které tvoří téměř 34 % všech příjemců, a dále pak ústavy, které tvoří 33 % 

příjemců.  

ÚV MŠMT MZD MSP

Počet kladně vyřízených
žádostí

287 38 44 8

0

50

100

150

200

250

300

350

P
o

č
e
t 

ž
á
d

o
s
tí



  

40 
 

Graf 31: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců dotačních prostředků bylo z Hlavního města Prahy (84 příjemců) a 

Jihomoravského kraje (67 příjemců). 

Graf 32: Počet příjemců dle regionálního členění 
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 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (82 %) v této HO bylo poskytnuto ÚV, a to  

216 199 333 Kč. 

Graf 33: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

  

 

 

8. Rodinná politika 

 

8.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Rodinná politika“ byl v roce 2019 zařazen celkem  

1 dotační program, jehož administrace spadá pod resort MPSV. Název dotačního programu je 

uveden v tabulce 18.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast 150 mil. 

Kč, a to na DP „Rodina.“ 

Tabulka 18: Dotační programy v hlavní oblasti "Rodinná politika" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MPSV Rodina 150 mil. Kč 

 

8.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 byl uskutečněn jediný plánovaný program v této hlavní oblasti. 
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8.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Rodinná politika“ 

 Do HO „Rodinná politika“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 96 500 000 Kč, tedy o 

53,5 mil. Kč méně než bylo plánováno.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 343 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 209 463 342 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 247 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 96 053 098 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil 

113 410 244 Kč.  

Tabulka 19: Souhrnné údaje pro HO "Rodinná politika" v roce 2019 

Hlavní oblast "Rodinná politika" v roce 2019 

Počet programů 1 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 96 500 000 

Celkový počet přijatých 
žádostí 343 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 209 463 342 

Celkový počet příjemců 247 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 96 053 098 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 

113 410 244 

 

8.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Rodinná politika“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 V této hlavní oblasti je jediným dotujícím resortem MPSV. Vyřídilo tedy kladně 247 

žádostí, tedy 100 % všech kladně vyřízených žádostí. 

 Počet příjemců dle právní formy 

 V této hlavní oblasti tvořily spolky 59 % příjemců a obecně prospěšné společnosti 

rovněž 16 % příjemců. 
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Graf 34: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvyšší počet příjemců dotačních prostředků (51 příjemců) sídlil na území Hlavního 

města Prahy, dále pak ve Středočeském (29 příjemců) a Jihomoravském kraji (22 příjemců).  

Graf 35: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Veškeré finanční prostředky byly v této hlavní oblasti poskytnuty resortem MPSV. 
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9. Péče o zdraví a zdravotní prevence 

 

9.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Péče o zdraví a zdravotní prevence“ bylo v roce 2019 

zařazeno celkem 12 dotačních programů, jejichž administraci zajišťují MZD, ÚV, MZE a MMR. 

Názvy jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 20.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 140,5 mil. Kč. 

Největším dotačním programem byl DP „Program grantové podpory“ s odhadovanou alokací 

42 mil. Kč. 

Tabulka 20: Dotační programy v hlavní oblasti "Péče o zdraví a zdravotní prevence"  
v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MZD Program grantové podpory 42 mil. Kč 

ÚV 
Podpora veřejně prospěšných aktivit SP 
zdravotně postižených 

22,5 mil. Kč 

MZD 
Program vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením 

21,4 mil. Kč 

MZE 
Podpora zdraví, včetně péče a pomoci 
zdravotně postiženým 

10 mil. Kč 

MZD 
Národní program zdraví – projekty podpory 
zdraví 

9,2 mil. Kč 

MMR 
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku 
bezbariérového užívání staveb 

9 mil. Kč 

MZD Rozvojové projekty zdravotní péče 8,1 mil. Kč 

MZD 
Národní program řešení problematiky HIV / 
AIDS 

7,6 mil. Kč 

MZD 
Program na podporu NNO pečujících 
o pacienty v terminálním stadiu onemocnění 

4 mil. Kč 

MZD Bezpečnost a kvalita zdravotní péče 3,1 mil. Kč 

MZD 
Program podpory péče pro oblasti 
psychiatrických a neurodegenerativních 
onemocnění 

2,1 mil. Kč 

MZD Péče o děti a dorost 1,5 mil. Kč 

 

9.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce 20.  

9.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Péče o zdraví a zdravotní prevence“ 

 Do HO „Péče o zdraví a zdravotní prevence“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 

141 230 577 Kč, tedy o 0,7 mil. Kč více než bylo předpokládáno.  
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 V rámci této HO bylo celkem přijato 632 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 261 515 208 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 239 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 119 475 793 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

142 039 415 Kč.  

Tabulka 21: Souhrnné údaje pro HO "Péče o zdraví a zdravotní prevence" v roce 2019 

Hlavní oblast "Péče o zdraví a zdravotní prevence" v roce 2019 

Počet programů 12 

Celková výše přidělených prostředků 
na dotační programy HO (v Kč) 141 230 577 

Celkový počet přijatých žádostí  632 

Celková výše požadovaných finančních 
prostředků (v Kč) 261 515 208 

Celkový počet příjemců  321 

Celkový objem poskytnutých prostředků  
(v Kč) 119 475 793 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 142 039 415 

 

9.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Péče o zdraví a zdravotní prevence“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MZD, a to 272 žádostí z celkového počtu 321 

kladně vyřízených žádostí, tedy téměř 85 % žádostí v rámci HO. 

Graf 36: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 
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 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků byly v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 60 % všech příjemců. 

Graf 37: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce příjemců dotačních prostředků bylo z Hlavního města Prahy (191 příjemců). 

Nejméně příjemců naopak bylo v Karlovarském kraji (1 příjemce). 

Graf 38: Počet příjemců dle regionálního členění 
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 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (69 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MZD, a to 82 

729 873 Kč. 

Graf 39: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

  

 

10.    Životní prostředí a udržitelný rozvoj 

 

10.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ bylo v roce 2019 

zařazeno celkem 6 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MMR, MZE, 

MPO a MŽP. Názvy jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 22.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast v součtu 

109,3 mil. Kč. Největším dotačním programem byl DP „Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí“ 

s předpokládanou výší finančních prostředků 30 mil. Kč. 

Tabulka 22: Dotační programy v hlavní oblasti "Životní prostředí a udržitelný rozvoj"  
v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků na rok 
2019 

MMR Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 30 mil. Kč 

MZE Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 20,3 mil. Kč 

MPO 
Státní program na podporu úspor energie na 
období 2017 – 2021 

20 mil. Kč 

MMR 
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na 
celostátní úrovni 

18 mil. Kč 

ÚV MMR MZE MZD

Výše poskytnutých
prostředků

22 555 228 Kč 7 570 300 Kč 6 620 392 Kč 82 729 873 Kč
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MŽP 

Program na podporu projektů NNO – 
podprogram na podporu projektů NNO 
působících v oblasti ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2019 

16 mil. Kč 

MŽP 
Program na podporu projektů NNO – 
podprogram koordinační projekty v ochraně 
přírody a krajiny 

5 mil. Kč 

 

10.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce výše.  

10.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ 

 Do HO „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 89 150 

000 Kč, tedy o 20 mil. Kč méně než bylo plánováno. Toto snížení  bylo zapříčiněno snížením 

předpokládané výše finančních prostředků v DP „Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí“ o 10 

mil. Kč a snížením předpokládané výše finančních prostředků v DP „Udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu na celostátní úrovni“ rovněž o 10 mil. Kč. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 198 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 96 827 981 Kč. V těchto údajích však nejsou zahrnuta data o 

dotačním programu MPO, neboť nebyla poskytnuta. Celkový počet podpořených příjemců v 

roce 2019 byl 135 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 56 789 211 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

40 038 770 Kč, přičemž toto číslo nezasnuje data o dotačním programu MPO.  

 

Tabulka 23: Souhrnné údaje pro HO "Životní prostředí a udržitelný rozvoj" v roce 2019 

Hlavní oblast "Životní prostředí a udržitelný rozvoj" v roce 2019 

Počet programů 6 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy HO 
(v Kč) 89 150 000 

Celkový počet přijatých žádostí19 198 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků20 (v Kč) 96 827 981 

Celkový počet příjemců 134 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 56 789 211 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč)21 40 038 770 

                                                           
19 Data pro dotační program „Státní program na podporu úspor energie na období 2017 – 2021“ 
nebyla poskytnuta. 
20 Totéž. 
21 V důsledku pozn. 15 je uvedený rozdíl pouze orientační.  
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10.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŽP, a to 78 žádostí z celkového počtu 134 

kladně vyřízených žádostí, tedy 58 % žádostí v rámci HO. 

Graf 40: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 60 % všech příjemců. 

Graf 41: Počet příjemců dle právní formy 
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Graf 42: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (38 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MMR, a to 

21 536 243 Kč, a dále pak resortem MŽP (35 %) – 19 990 722 Kč. 

Graf 43: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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11. Národnostní menšiny 

 

11.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Národnostní menšiny“ byly v roce 2019 zařazeny 

celkem 4 dotační programy, jejichž administrace spadá pod úřady MK, MŠMT a pod ÚV. Názvy 

jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 24.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 49,1 mil. Kč. 

Největším dotačním programem byl DP „Program podpory rozšiřování a přijímání informací 

v jazycích národnostních menšin“ s předpokládanou výší finančních prostředků 20,9 mil. Kč. 

Tabulka 24: Dotační programy v hlavní oblasti "Národnostní menšiny" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MK 
Program podpory rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin 

20,9 mil. Kč 

MŠMT 
Program na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin v roce 2019 

15 mil. Kč 

MK 
Program na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin 

10 mil Kč 

ÚV 
Podpora implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 

3,2 mil. Kč 

 

11.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené výše.  

11.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Národnostní menšiny“ 

 Do HO „Národnostní menšiny“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 50 944 860 Kč, tedy 

1,8 mil. Kč o více než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn navýšením předpokládané 

výše finančních prostředků v programu MK „Program podpory rozšiřování a přijímání informací 

v jazycích národnostních menšin“, a to z plánovaných 20,9 mil. Kč na 25 mil. Kč. Naopak výše 

finančních prostředků v programu MŠMT „Výzva Podpora vzdělávacích aktivit národnostních 

menšin v roce 2019“ byla snížena z původně plánovaných 15 mil. Kč na 12, 5 mil. Kč.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 147 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 60 181 969 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 131 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 46 128 197 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

14 053 772 Kč. K vyčerpání plánované alokace bylo dosaženo u 2 ze 4 programů. 
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Tabulka 25: Souhrnné údaje pro HO "Národnostní menšiny" v roce 2019 

Hlavní oblast "Národnostní menšiny" v roce 2019 

Počet programů 4 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 50 944 860 

Celkový počet přijatých 
žádostí  147 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 60 181 969 

Celkový počet příjemců 
131 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 46 128 197 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 14 053 772 

 

11.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Národnostní menšiny“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MK, a to 72 žádostí, tedy téměř 55 % žádostí 

v rámci HO. 

Graf 44: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 78 % všech příjemců. 
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Graf 45: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (72 příjemců) 

a Moravskoslezského kraje (32 příjemců).  

Graf 46: Počet příjemců dle regionálního členění 
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 Nejvíce dotačních prostředků (67 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MK, a to  
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Graf 47: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

  

 

12. Rizikové chování  

 

12.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Rizikové chování“ bylo v roce 2019 zařazeno celkem 

8 dotačních programů, jejichž administrace spadá pod resorty MSP, MŠMT, MV a MZD. Názvy 

jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 26.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 28,4 mil. Kč. 

Největším dotačním programem byl DP „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti 

poskytovaných na základě zákona č. 43/2013 Sb., o obětech trestných činů – restorativní 

programy a poskytování právních informací“ s odhadovanou alokací 10 mil. Kč. 

Tabulka 26: Dotační programy v hlavní oblasti "Rizikové chování" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MSP 

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti 
poskytovaných na základě zákona 
č. 43/2013 Sb., o obětech trestných činů – 
restorativní programy a poskytování právních 
informací 

10 mil. Kč 

MŠMT 
Dotační program na realizaci aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování 

8 mil. Kč 

MSP 
Rozvoj probačních a resocializačních 
programů pro dospělé pachatele 

2,5 mil Kč. 

MSP 
Rozvoj probačních a resocializační programů 
pro mladistvé delikventy 

2 mil. Kč 

ÚV MŠMT MK

Výše poskytnutých
prostředků

2 888 431 Kč 12 501 866 Kč 30 737 900 Kč
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MV 
Dotační program pro NNO provozující 
evropské krizové či asistenční linky 116 000, 
116 111 a 116 006 v ČR 

2 mil. Kč 

MV Prevence sociálně patologických jevů 2 mil. Kč 

MSP 
Program podpory práce s rodinami 
odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody 

1,6 mil. Kč 

MZD Prevence kriminality 0,3 mil. Kč 

 

12.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené v tabulce výše.  

12.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Rizikové chování“ 

 Do HO „Rizikové chování“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 29 532 976 Kč, tedy o 

1,1 mil. Kč více než bylo plánováno. Toto navýšení je zapříčiněno změnou předpokládané 

výše finančních prostředků v programu „Prevence kriminality“. Předpokládané výše finančních 

prostředků ostatních programů nebyly výrazněji měněny.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 74 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 29 910 120 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 69 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 24 325 335 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

5 584 785 Kč. K vyčerpání předpokládané výše finančních prostředků bylo dosaženo u 7 z 8 

programů. 

 

Tabulka 27: Souhrnné údaje pro HO "Rizikové chování" v roce 2019 

Hlavní oblast "Rizikové chování" v roce 2019 

Počet programů 8 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy 
HO (v Kč) 29 532 976 

Celkový počet přijatých žádostí  74 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 29 910 120 

Celkový počet příjemců 71 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 24 325 335 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 5 584 785 

 

12.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Rizikové chování“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  



  

56 
 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MSP, a to 40 žádostí z celkového počtu 71 

kladně vyřízených žádostí, tedy téměř 56 % žádostí v rámci HO. 

Graf 48: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO obecně prospěšné 

společnosti, které tvoří 37 % všech příjemců. 

Graf 49: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (24 příjemců) 

a Jihomoravského kraje (13 příjemců).  
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Graf 50: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (64 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MSP, a to 

15 531 756 Kč. Hodnoty ostatní resortů jsou uvedeny v grafu níže. 

Graf 51: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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13. Romská menšina 

 

13.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Romská menšina“ byly v roce 2019 zařazeny celkem 

2 dotační programy, jejichž administrace spadá pod úřady ÚV, MŠMT a MK. Názvy 

jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 28.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 27,7 mil. Kč. 

Největším dotačním programem byl DP „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“ s 

předpokládanou výší finančních prostředků 13 mil. Kč. 

Tabulka 28: Dotační programy v hlavní oblasti "Romská menšina" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků na rok 
2019 

ÚV 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce 

13 mil. Kč 

MŠMT 
Program na podporu integrace romské 
komunity v roce 2019 

12,9 mil. Kč 

MK 
Podpora projektů integrace příslušníků romské 
komunity 

1,8 mil. Kč 

 

13.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené výše.  

13.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Romská menšina“ 

 Do HO „Romská menšina“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 28 157 700 Kč, tedy 

téměř o 0,5 mil. Kč více než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn předpokládané výše 

finančních prostředků v programu MK „Podpora projektů integrace příslušníků romské 

komunity“.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 119 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 50 787 510 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 70 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 26 385 829 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

24 401 681 Kč. K plnému vyčerpání plánované alokace bylo dosaženo u 1 ze 3 programů. 

Tabulka 29: Souhrnné údaje pro HO "Romská menšina" v roce 2019 

Hlavní oblast "Romská menšina" v roce 2019 

Počet programů 3 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy 
HO (v Kč) 28 157 700 
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Celkový počet přijatých žádostí 119 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 50 787 510 

Celkový počet příjemců 
70 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 26 385 829 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 24 401 681 

 

13.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Romská menšina“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MŠMT, a to 30 žádostí z celkového počtu 70 

kladně vyřízených žádostí, tedy téměř 43 % žádostí v rámci HO. 

Graf 52: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 47 % všech příjemců, a dále pak obecně prospěšné společnosti (30 %).  
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Graf 53: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (13 příjemců) 

a Moravskoslezského kraje (13 příjemců). Nejméně příjemců naopak bylo v Plzeňském kraji 

(1 příjemce). 

Graf 54: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (49 %) v této HO bylo poskytnuto MŠMT,  

a to 12 884 983 Kč, dále pak ÚV (45 %) – tedy 11 749 622 Kč.  
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Graf 55: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

   

 

14. Ostatní (nezařazené) 

 

14.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Ostatní (nezařazené)“ byly v roce 2019 zařazeny 

celkem 4 dotační programy, jejichž administrace spadá pod úřady MV a ÚV. Názvy 

jednotlivých dotačních programů včetně předpokládané výše finančních prostředků jsou 

uvedeny v tabulce 30. U dvou dotačních programů MV neuvedlo odhadovanou alokaci. 

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto hlavní oblast v součtu 18 mil. 

Kč. Největším dotačním programem byl DP „Rozvoj dobrovolnické služby“ s předpokládanou 

výší finančních prostředků 15 mil. Kč. 

Tabulka 30: Dotační programy v hlavní oblasti "Ostatní (nezařazené)" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MV Rozvoj dobrovolnické služby 15 mil. Kč 

ÚV 
Podpora kapacit celostátních mezioborových 
sítí NNO 

3 mil. Kč 

MV Integrace cizinců 2019 0 Kč 

MV 
Podpora účastníků programů EU v oblasti 
informační společnosti 

0 Kč 
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14.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily 3 plánované dotační programy 

uvedené výše, a to DP „Rozvoj dobrovolnické služby“, „Podpora kapacit celostátních 

mezioborových sítí NNO“ a „Integrace cizinců 2019“. Na DP „Podpora účastníků programů EU 

v oblasti informační společnosti“ nebyly rozpočtovány žádné prostředky. 

14.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Ostatní (nezařazené)“ 

 Do HO „Ostatní (nezařazené)“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 35 656 253 Kč, tedy 

o 17 mil. Kč více než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn navýšením předpokládané 

výše finančních prostředků v programu MV „Integrace cizinců 2019“, a to z odhadovaných 0 

Kč na téměř 18 mil. Kč. Předpokládané výše finančních prostředků ostatních programů nebyly 

výrazněji měněny. Dotační program MV „Podpora účastníků programů EU v oblasti informační 

společnosti“ nebyl pro rok 2019 vypsán. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 254 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 60 381 005 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 214 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 35 563 655 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

24 817 350 Kč. K vyčerpání plánované alokace bylo dosaženo u všech programů. 

Tabulka 31: Souhrnné údaje pro HO "Ostatní (nezařazené)" v roce 2019 

Hlavní oblast "Ostatní (nezařazené)" v roce 2019 

Počet programů 4 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 35 656 253 

Celkový počet přijatých 
žádostí 254 

Celková výše 
požadovaných finančních 
prostředků (v Kč) 60 381 005 

Celkový počet příjemců  
214 

Celkový objem 
poskytnutých prostředků  
(v Kč) 35 563 655 

Rozdíl mezi požadovanými 
a poskytnutými prostředky  
(v Kč) 

24 817 350 

 

14.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Ostatní (nezařazené)“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo MV, a to 210 žádostí, tedy 98 % žádostí 

v rámci HO. 
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Graf 56: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 37 % všech příjemců. Mezi dalšími významnými příjemci jsou evidované církevní 

právnické osoby (30 %) a obecně prospěšné společnosti (20 %).  

Graf 57: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (72 příjemců), 

Jihomoravského (19 příjemců) a Pardubického kraje (19 příjemců). Nejméně příjemců naopak 

bylo v Libereckém (1 příjemce) a Karlovarském kraji (1 příjemce). 
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Graf 58: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (92 %) v této HO bylo poskytnuto resortem MV, a to  

32 601 863 Kč.  

Graf 59: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 
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15. Ochrana spotřebitele 

 

15.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Ochrana spotřebitele“ byl v roce 2019 zařazen 

celkem 1 dotační program, jehož administrace spadá pod resort MPO.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast 17 mil. Kč. 

Tabulka 32: Dotační programy v hlavní oblasti "Ochrana spotřebitele" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MPO Ochrana spotřebitele 17 mil. Kč 

 

15.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 byl uskutečněn jediný plánovaný program v této hlavní oblasti. 

15.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Ochrana spotřebitele“ 

 Do HO „Ochrana spotřebitele“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 19 000 000 Kč, tedy 

o 2 mil. Kč více než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn navýšením předpokládané výše 

finančních prostředků v jediném dotačním programu této hlavní oblasti, a to do DP „Ochrana 

spotřebitele“. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 11 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 19 090 032 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 10 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 14 004 339 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

5 085 693 Kč. K vyčerpání plánované alokace však u jediného dotačního programu dosaženo 

nebylo. 

Tabulka 33: Souhrnné údaje pro HO "Ochrana spotřebitele" v roce 2019 

Hlavní oblast "Ochrana spotřebitele" v roce 2019 

Počet programů 1 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy 
HO (v Kč) 19 000 000 

Celkový počet přijatých žádostí 11 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 19 090 032 

Celkový počet příjemců  10 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 

14 004 339 
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Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 5 085 693 

 

15.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Ochrana spotřebitele“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 V této hlavní oblasti je jediným dotujícím resortem MPO. Vyřídilo tedy kladně  

10 žádosti, tedy 100 % všech kladně vyřízených žádostí. 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky (40 %) a 

obecně prospěšné společnosti (40 %). 

Graf 60: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (6 příjemců). 
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Graf 61: Počet příjemců dle regionálního členění 

 

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Veškeré finanční prostředky byly v této hlavní oblasti poskytnuty resortem MPO. 

 

16. Rovné příležitosti žen a mužů 

 

16.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Rovné příležitosti žen a mužů“ byly v roce 2019 

zařazeny celkem 2 dotační programy, jejichž administrace spadá pod úřady ÚV a MO. Názvy 

jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny v tabulce 34.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast v součtu 7,1 mil. Kč. 

Největším dotačním programem byl DP „Podpora veřejně prospěšných aktivit NNO v oblasti 

rovnosti žen a mužů“ s předpokládanou výší finančních prostředků 7 mil. Kč. 

Tabulka 34: Dotační programy v hlavní oblasti "Rovné příležitosti žen a mužů"  
v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

ÚV 
Podpora veřejně prospěšných aktivit NNO v 
oblasti rovnosti žen a mužů 7 mil. Kč 

MO 
Podpora rovných příležitostí žen a mužů v 
ozbrojených silách 0,1 mil. Kč 

 

 

 

1

6

1

1

1

Jihomoravský kraj

Hlavní město Praha

Moravskoslezský kraj

Jihočeský kraj

Středočeský kraj
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16.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 se dle poskytnutých údajů uskutečnily všechny plánované dotační 

programy uvedené výše.  

16.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Rovné příležitosti žen a mužů“ 

 Do HO „Rovné příležitosti žen a mužů“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem  

4 100 000 Kč, tedy o 3 mil. Kč méně než bylo plánováno. Tento trend je zapříčiněn snížením 

předpokládané výše finančních prostředků v programu ÚV „Podpora veřejně prospěšných 

aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů“.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 32 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 16 478 803 Kč. Celkový počet příjemců v roce 2019 byl 9 a celkově 

bylo z dotačních prostředků poskytnuto 4 063 128 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil 12 

415 675 Kč. K vyčerpání předpokládané výše finančních prostředků bylo dosaženo u obou 

dotačních programů. 

Tabulka 35: Souhrnné údaje pro HO "Rovné příležitosti žen a mužů" v roce 2019 

Hlavní oblast "Rovné příležitosti žen a mužů" v roce 2019 

Počet programů 2 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 4 100 000 

Celkový počet přijatých 
žádostí 32 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 16 478 803 

Celkový počet příjemců  
 9 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 4 063 128 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 12 415 675 

 

16.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Rovné příležitosti žen a mužů“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 Nejvíce žádostí v této HO kladně vyřídilo ÚV, a to 7 žádostí, tedy téměř 80 % žádostí 

v rámci HO. 
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Graf 62: Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 60 % všech příjemců. 

Graf 63: Počet příjemců dle právní formy 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Nejvíce dotačních prostředků obdrželi příjemci z Hlavního města Prahy (8 příjemců). 

Graf 64: Počet příjemců dle regionálního členění 
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 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Nejvíce dotačních prostředků (98 %) v této HO bylo poskytnuto ÚV, a to  

3 9631 28 Kč.  

Graf 65: Výše poskytnutých finančních prostředků dle poskytovatele 

 

 

17. Bydlení 

 

17.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Bydlení“ byl v roce 2019 zařazen celkem 1 dotační 

program, jehož administrace spadá pod resort MMR.  

 Předpokládaná výše finančních prostředků pro rok 2019 činila pro tuto oblast 7 mil. Kč, 

a to na DP „Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení.“ 

Tabulka 36: Dotační programy v hlavní oblasti "Bydlení" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MMR 
Metodická podpora poradenství v oblasti 
bydlení 

7 mil. Kč 

 

17.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 byl uskutečněn jediný plánovaný program v této hlavní oblasti. 
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17.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Bydlení“ 

 Do HO „Bydlení“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 7 000 000 Kč, tedy stejná částka, 

která byla plánována.  

 V rámci této HO bylo celkem přijato 12 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 13 546 091 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 6 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 7 820 212 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

5 725 879 Kč. K vyčerpání předpokládaná výše finančních prostředků bylo v rámci jediného 

dotačního programu této hlavní oblasti dosaženo, současně byly finanční prostředky navýšeny 

o 820 212 Kč. 

Tabulka 37: Souhrnné údaje pro HO "Bydlení" v roce 2019 

Hlavní oblast "Bydlení" v roce 2019 

Počet programů 1 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační 
programy HO (v Kč) 7 000 000 

Celkový počet přijatých žádostí  
12 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků  
(v Kč) 13 546 091 

Celkový počet příjemců  6 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 7 820 212 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky  
(v Kč) 5 725 879 

 

17.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Bydlení“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele 

 V této HO je jediným dotujícím resortem MMR. Vyřídilo tedy kladně 6 žádosti,  

tedy 100 % všech kladně vyřízených žádostí. 

 Počet příjemců dle právní formy 

 Nejčastějšími příjemci dotačních prostředků jsou v rámci této HO spolky, které tvoří 

téměř 68 % všech příjemců. 
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Graf 66: Počet příjemců dle právní formy 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Všichni příjemci dotačních prostředků sídlí na území Hlavního města Prahy (100 %).  

 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Veškeré finanční prostředky byly v této hlavní oblasti poskytnuty resortem MMR.  

 

18. Boj s korupcí 

 

18.1. Výchozí stav 

 Do hlavní oblasti dotační politiky „Boj s korupcí“ byl v roce 2019 zařazen celkem  

1 dotační program, jehož administrace spadá pod resort MV. Název dotačního programu je 

uveden v tabulce 38.  

 Odhad finančních prostředků pro rok 2019 činil pro tuto oblast 4 mil. Kč, a to na DP 

„Prevence korupčního jednání.“ 

Tabulka 38: Dotační programy v hlavní oblasti "Boj s korupcí" v roce 2019 

Poskytovatel 
dotace 

Název dotačního programu 

Předpokládaná 
výše finančních 

prostředků pro rok 
2019 

MV Prevence korupčního jednání 4 mil. Kč 

 

18.2. Skutečný stav 

 V roce 2019 byl uskutečněn jediný plánovaný program v této hlavní oblasti.  
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18.2.1. Souhrnné ukazatele pro HO „Boj s korupcí“ 

 Do HO „Boj s korupcí“ bylo v roce 2019 přiděleno celkem 2 900 000 Kč. Došlo tedy 

k poklesu předpokládané výše finančních prostředků o 1,1 mil. Kč.. 

 V rámci této HO bylo celkem přijato 7 žádostí, přičemž celková výše požadovaných 

finančních prostředků činila 4 957 096 Kč. Celkový počet podpořených příjemců v roce 2019 

byl 4 a celkově bylo z dotačních prostředků poskytnuto 2 900 000 Kč.  

 Rozdíl mezi požadovanými dotačními prostředky a poskytnutými prostředky činil  

2 057 096 Kč. K vyčerpání předpokládané výše finančních prostředků u jediného dotačního 

programu v této hlavní oblasti bylo dosaženo. 

Tabulka 39: Souhrnné údaje pro HO "Boj s korupcí" v roce 2019 

Hlavní oblast "Boj s korupcí" v roce 2019 

Počet programů 1 

Celková výše přidělených 
prostředků na dotační programy 
HO (v Kč) 2 900 000 

Celkový počet přijatých žádostí 7 

Celková výše požadovaných 
finančních prostředků (v Kč) 4 957 096 

Celkový počet příjemců  4 

Celkový objem poskytnutých 
prostředků (v Kč) 2 900 000 

Rozdíl mezi požadovanými a 
poskytnutými prostředky (v Kč) 2 057 096 

 

18.2.2. Specifické ukazatele pro HO „Boj s korupcí“ 

 

 Počet kladně vyřízených žádostí dle poskytovatele  

 V této hlavní oblasti je jediným dotujícím resortem MV. Vyřídilo tedy kladně 4 žádosti, 

tedy 100 % všech kladně vyřízených žádostí. 

 Počet příjemců dle právní formy 

 V této hlavní oblasti tvořily spolky 50 % příjemců a obecně prospěšné společnosti 

rovněž 50 % příjemců. 
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Graf 67: Počet příjemců dle právní formy 

 

 Počet příjemců dle regionálního členění 

 Všichni příjemci dotačních prostředků označili své sídlo jako Hlavní město Prahu, 

tedy 100 %. 

 Výše poskytnutých prostředků dle poskytovatele 

 Veškeré finanční prostředky byly v této hlavní oblasti poskytnuty resortem MV.  
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6.  Závěr  
 

 Cílem materiálu je poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, ale také 

NNO a široké veřejnosti rámcové informace o tom, jakým způsobem byly v roce 2019 skutečně 

čerpány dotační prostředky v rámci dotačních programů začleněných do materiálu Hlavní 

oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019. Data, ze 

kterých tento materiály vychází, byly zaslány jednotlivými poskytovateli dotací ze státního 

rozpočtu, resp. dotujícími resorty a Úřadem vlády. V předložení podobě se jedná o první, 

pilotní zpracování.  

 Materiál přinesl několik zajímavých zjištění. Ze souhrnných informací poskytnutých 

v kapitole 3, lze usoudit, že téměř všechny plánované dotační programy byly uskutečněny. 

Tento fakt ukazuje na skutečnost, že plánování dotačních řízení ze strany jednotlivých 

poskytovatelů je promyšlené a velmi efektivní. Současně je potvrzen význam materiálu Hlavní 

oblasti, který tyto dotační programy dokumentuje a současně umožňuje snazší orientaci 

v možnostech získávání dotací pro NNO i další subjekty 

 U objemu finančních prostředků alokovaných na rok 2019 evidujeme, že celkový 

součet alokací byl oproti původním předpokladům (7 204 mil. Kč dle materiálu Hlavní oblasti) 

navýšen o 1 066 mil. Kč. Výše celkové alokace dotačních programů začleněných do materiálu 

Hlavní oblasti byla tedy v roce 2019 8 270 mil. Kč. Tato ochota státní správy investovat se 

projevila zejména v oblastech Tělesná výchova a sport, Kultura a Sociální služby.  

 

Významné navyšování celkového objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu 

do oblasti Tělesná výchova a sport, včetně transparentnějších a efektivnějších využití 

veřejných prostředků, vychází  z programového prohlášení vlády, které řadí podporu sportu 

mezi jednu z hlavních priorit vlády. Vláda poukazuje na význam sportování a aktivního 

životního stylu v České republice, jež přispívá ke zlepšování kvality života občanů a jejich 

zdraví ve všech věkových skupinách.  

 
V oblasti Kultura a Sociální služby22 slouží dotace jako jeden z nástrojů financování 

sociálních a veřejných kulturních služeb, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje tento typ služeb 

od externích soukromoprávních subjektů s platným oprávněním k poskytování těchto služeb.  

 

V případě hlavních oblastí s nejnižšími alokacemi (Boj s korupcí, Národnostní menšiny, 

Ochrana spotřebitele, Ostatní (nezařazené), Romská menšina, Rovné příležitosti žen a mužů), 

tyto dotační programy s téměř 100 % zastoupením NNO mezi příjemci přispívají k naplňování 

cílů politiky státu v jednotlivých oblastech a vyplývají ze strategických materiálů poskytovatelů 

a mezinárodních smluv.     

 

Významný rozdíl v celkové výši alokovaných prostředků na jednotlivé dotační 

programy, počtu vydaných rozhodnutí a také výši přidělených dotací vypovídá o různosti 

povahy dotačních programů, které se od sebe liší účelem a charakterem.  

 

                                                           
22 Analýza financování sociálních služeb (srpen 2019) 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Anal%C3%BDza+financov%C3%A1n%C3%AD+soci%C3%A1ln
%C3%ADch+slu%C5%BEeb_2019.pdf/3c8c3bf8-c747-09b0-9308-3838a646c465  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Anal%C3%BDza+financov%C3%A1n%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEeb_2019.pdf/3c8c3bf8-c747-09b0-9308-3838a646c465
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Anal%C3%BDza+financov%C3%A1n%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEeb_2019.pdf/3c8c3bf8-c747-09b0-9308-3838a646c465
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Z celkového počtu 11 676 žadatelů byla dotace přidělena 9 570 úspěšným žadatelům. 
Procento úspěšnosti žadatelů bylo přitom velmi vysoké - 81,96 %. Úspěšnost žadatelů je 
ovlivněna nejen jejich odbornými zkušenostmi v dané oblasti a realizaci projektu, ale také 
aktivní komunikací s jednotlivými poskytovateli, vstřícností poskytovatelů a kontinuitou 
dotačních programů.  

 
Na základě provedené analýzy bylo rovněž zjištěno, že poskytovatelem nejvíce 

finančních prostředku byl v roce 2019 resort MŠMT, který administroval hlavní oblasti 
s největšími alokacemi jako je Tělesná výchova a sport či Děti a mládež.  
 

Analýzou dat bylo zjištěno, že nejvíce úspěšných žadatelů má právní formu spolek – 

současně se také jedná o nejčastější právní formu NNO vůbec. Nejvíce úspěšných žadatelů 

sídlilo na území Hlavního města Prahy, což dokumentuje fakt, že mnoho významných a 

velkých organizací, které jsou současně tradičně nejúspěšnějšími žadateli díky svým 

kapacitám a zkušenostem, sídlí právě v hlavním městě. Prostředky jsou tak často 

distribuovány právě z Prahy do dalších regionů. Faktem však je, že i přes snahu orgánů státní 

správy, resp. RVNNO, je dotační řízení, případně kontakt s orgány státní správy značně 

centralizovaný. Možnosti a informovanost organizací z jednotlivých krajů jsou omezenější. 

RVNNO na zlepšení této situace pracuje, právě i prostřednictvím materiálu Hlavní oblasti.  

 

  

   


