
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. června 2006 č. 690 

 
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2007 

 
             V l á d a 
 
             I.  s c h v a l u j e   Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2007, uvedené v příloze tohoto usnesení; 
 
            II.  u k l á d á   místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti zpracovat ve 
spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem dopravy, místopředsedou vlády a 
ministrem práce a sociálních věcí, ministry kultury, obrany, pro místní rozvoj, 
průmyslu a obchodu, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství, životního 
prostředí, ministryněmi informatiky a školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucím 
Úřadu vlády a vládě do 31. května 2007 předložit návrh Hlavních oblastí státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008. 
 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr spravedlnosti a  
předseda Rady vlády pro nestátní  
neziskové organizace, 
místopředseda vlády a  
ministr dopravy, 
místopředseda vlády a  
ministr práce a sociálních věcí, 
ministři kultury, obrany, pro místní rozvoj, 
průmyslu a obchodu, vnitra,  
zahraničních věcí, zdravotnictví,  
zemědělství, životního prostředí, 
ministryně informatiky,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
vedoucí Úřadu vlády  

 Předseda vlády 
 Ing. Jiří   P a r o u b e k , v. r. 
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V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 

                                                                                   P ř í l o h a 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 7. června 2006 č. 690 

 
Hlavní oblasti 

státní dotační politiky v ůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 
 

 

Hlavní oblasti 
 
 

Činnosti NNO, jejichž rozvoj budou ústřední orgány 
státní správy podporovat 

 

Ministerstva 
a poradní 

orgány vlády 

poskytování sociálních 
služeb 

podpora poskytování sociálních služeb osobám 
v nepříznivé sociální situaci1; podpora rozvoje 
poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně 
vyloučených komunitách; poskytování služeb sociální 
péče účastníkům národního boje za osvobození a 
válečným veteránům, včetně podpory zavádění standardů 
jejich kvality 

MPSV, MO 
v součinnosti 
s KRP 

ochrana a podpora 
zdraví, včetně péče  
o zdravotně postižené, 
chronicky nemocné a 
seniory 

podpora programů zvyšujících účast občanů na vlastním 
zdravotním stavu, včetně prevence nákazy HIV/AIDS; 
pomoc při ohrožení zdraví; poskytování první pomoci; 
podpora programů zvyšujících účast zdravotně 
postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním 
zdravotním stavu; podpora programů pro vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením; podpora 
programu veřejně účelných aktivit občanských sdružení; 
podpora programů zdravého stárnutí; podpora 
zdravotnických preventivních programů, včetně prevence 
úrazů a prevence obezity 

MZ, MK, MZe, 
MMR, MŠMT, 
MŽP, MPSV 

ochrana životního 
prostředí, udržitelný 
rozvoj  

ochrana přírody a krajiny; zapojování veřejnosti do 
rozhodování v oblasti životního prostředí; udržitelný 
rozvoj na regionální úrovni; podpora činnosti Horské 
služby ČR 

MŽP, MŠMT, 
MMR, MZe, 
MK 

vzdělávání a rozvoj 
lidských zdrojů 

podpora vzdělávacích aktivit v oblasti regionálního 
školství; další vzdělávání pedagogických pracovníků; 
vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží; 
vzdělávání trenérů v oblasti sportu; vzdělávání 
dobrovolných pracovníků v oblasti sportu pro všechny; 
propagace zdravého životního stylu; podpora programů 
přípravy na stárnutí; environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta; využívání kulturního dědictví pro 
vzdělávání a výchovu; profesní vzdělávání a zvyšování 
kvality poskytování služeb v oblasti drogové 
problematiky; podpora zvyšování informační 
gramotnosti obyvatel; podpora vzdělávání pracovníků v 
sociálních a v zdravotnických službách; podpora 
vzdělávání a školení pro české studenty v zahraničí a pro 
zahraniční příjemce v rámci transformační pomoci 
zahraničním partnerům; podpora interkulturního 
vzdělávání, výchovy a osvěty; podpora vzdělávacích 
aktivit v rámci integrace cizinců; podpora aktivní účasti 
NNO při řešení programů výzkumu a vývoje a využití 
jejich vědeckého potenciálu; podpora rozvoje terciárního 
sektoru vzdělávání, zejména kvality vzdělávání a její 
hodnocení; vícezdrojové financování; profesní 
vzdělávání managementu vysokých škol 

MŠMT, MZ, 
MZe, MŽP, 
MK, RVKPP, 
MI, MPSV, 
MZV 

                                                           
1 V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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rozvoj, podpora a 
prezentace kultury, 
ochrana kulturního 
dědictví  

podpora umělecké tvorby a její prezentace doma i 
v zahraničí; rozvíjení progresivních forem kultury; 
podpora neprofesionálních kulturních aktivit; památková 
péče, muzejnictví, knihovnictví; ochrana tradiční lidové 
kultury; podpora a ochrana kulturních tradic; podpora 
projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se 
zahraničím; asistenční pomoc českým krajanským 
komunitám v zahraničí; podpora uchování české 
jazykové svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; 
podpora audiovize a médií; podpora prezentace 
vojenských tradic a neprofesionálních kulturních aktivit 

MK, MŠMT, 
MMR, MŽP, 
MZV, MO, 
MZe  

zapojení do zahraničních 
programů2 

finanční spoluúčast státu na programech financovaných z 
fondů EU a ostatních zahraničních programů; komunitní 
rozvoj včetně naplňování principu partnerství; 
reprezentace ČR v zahraničí. 

MZV, MŠMT, 
MK, MV, MŽP, 
MPO, MZe, 
MZ, MMR, 
MPSV 

rozvoj sportu 
a tělovýchovy 

péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti 
populace; podpora obnovy a údržby sportovních 
zařízení; podpora zdravotně postiženým sportovcům; 
podpora antidopingového programu; podpora 
sportovních aktivit dětí a mládeže; zvýšení fyzické 
zdatnosti, speciálních dovedností a návyků určitých 
profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR, Hasičský 
záchranný sbor ČR); podpora výchovy ke zdravému 
životnímu stylu a sportu pro všechny; podpora státní 
sportovní reprezentace včetně přípravy sportovních 
talentů; podpora pohybových aktivit pro stárnoucí 
populaci; podpora branné přípravy mládeže a 
obyvatelstva, sportovní soutěže, branné hry; činnosti 
zajišťující provozování sportovního a rekreačního létání 

MŠMT, MV, 
MO, MD 

podpora rovných 
příležitostí žen a mužů 

prosazování rovnosti žen a mužů; zvýšení obecného 
povědomí o problematice rovnosti žen a mužů; 
odstraňování genderových stereotypů; zvyšování podílu 
žen v pracovním a politickém životě; prosazování 
rovnosti žen a mužů v zaměstnání a podnikání; 
prosazování rovného odměňování; prosazování žen do 
vedoucích funkcí; prevence domácího násilí páchaného 
na ženách; prosazování rovnosti žen a mužů v romské 
komunitě. 

MPSV, MŠMT, 
MZV, MPO, 
MK, MMR, 
MZ, MZe, MV, 
RVKPP 

podpora fungující rodiny podpora a rozvoj aktivit rodičů na rodičovské dovolené 
s jejich dětmi; výchova k odpovědnému partnerství, 
manželství a rodičovství; poradenství pro ženy a dívky 
v situaci nechtěného těhotenství; podpora rodinných 
forem náhradní péče; podpora a pomoc dětem 
opouštějícím ústavní nebo pěstounskou péči 

MPSV 

rozvoj dobrovolnické 
služby 

podpora vysílajících organizací akreditovaných podle 
zákona o dobrovolnické službě 

MV 

podpora programů 
příslušníků 
národnostních menšin 
a etnických skupin  
včetně integrace 
příslušníků romských 
komunit a integrace 
cizinců 

zajištění podmínek pro naplňování práv příslušníků 
národnostních menšin a podpora jejich programů a 
aktivit, včetně programů integrace příslušníků romských 
komunit; integrace cizinců; boj proti rasismu a 
diskriminaci 

MK, MŠMT, 
MV, MPSV 
v součinnosti 
s KRP, RNR 

                                                           
2 NNO mají možnost žádat o grant v rámci finančních mechanismů EHP / Norsko v souladu s platnou Výzvou a 
stanovenými pravidly v následujících oblastech: 
1) Uchovávání evropského kulturního dědictví 
2) Ochrana životního prostředí 
3) Rozvoj lidských zdrojů 
4) Zdravotnictví a péče o dítě 
5) Podpora udržitelného rozvoje 
Kontaktními místy pro žádosti o grant jsou příslušné resorty (např. MPSV, MŽP, MZ atd.). 
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podpora venkova podpora zpracování a realizace strategií rozvoje 
venkova, rozvoje partnerství 

MZe 

péče o ohrožené 
a problémové skupiny 
obyvatel  

resocializační a integrační aktivity skupin ohrožených 
sociálně patologickými jevy; prevence kriminality; 
pomoc obětem obchodování s lidmi; ochrana dětí a 
mládeže před nepříznivým vlivem médií (oblast 
nereflektovaného násilí a pornografie); podpora prevence 
sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality 

MV, MPSV, 
MZ, MZe, 
MMR, MK, 
MŠMT 
v součinnosti 
s KRP 

ochrana spotřebitele 
a ochrana nájemních 
vztahů 

rozvoj činností zaměřených na rozšiřování právního 
vědomí spotřebitelské veřejnosti; uplatňování ochrany 
spotřebitelů v praxi; podpora rozvoje spotřebitelského 
hnutí v těchto činnostech; právně osvětová činnost 
v oblasti bydlení 

MPO, MMR, 
MZe 

příprava a pomoc řešení 
mimořádných událostí a 
krizových situací včetně 
humanitárních 

humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí; 
požární ochrana; Integrovaný záchranný systém; ochrana 
obyvatelstva při ohrožení životů, zdraví, životního 
prostředí a kulturních památek v důsledku vzniku 
mimořádných událostí a krizových situací – včetně 
příprav na tyto činnosti; prohlubování součinnosti NNO 
s partnery Integrovaného záchranného systému a 
navazování přeshraniční a příhraniční spolupráce; 
podpora ochrany občanů v nouzových situacích; 

MZV, MŠMT, 
MK, MV, MŽP, 
MPO, MPSV, 
MO, MZ, MZe 

bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích  

podpora organizací zajišťujících činnost ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích  

MD 

zájmová a další 
volnočasová činnost pro 
děti a mládež  

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

MŠMT, MZe, 
MK 

podpora financování 
probačních programů a 
rozvoje mediace v justici 

podpora poskytovatelů sociálních služeb pro oblasti 
probačních programů a programů resocializačních 
programů, podpora programů v oblasti řešení konfliktů – 
mediace 

MS 

protidrogová politika podpora programů specifické primární prevence, 
podpora programů vedoucích ke snižování rizik; léčba 
uživatelů drog a následná péče o tyto osoby; podpora 
rozvojových programů služeb; podpora programů 
mezinárodní spolupráce; podpora programů zaměřených 
na informace – výzkum – hodnocení 

MPSV, MZ, 
MŠMT, MS, 
RVKPP 

boj proti korupci omezování prostoru pro korupční příležitosti; podpora 
zapojování veřejnosti a NNO do boje s korupcí; podpora 
protikorupčních aktivit v oblasti metodiky, vzdělávání, 
informačních a osvětových kampaní a materiálů, tvorby 
analytických studií; rozvoj spolupráce s dalšími 
institucemi. 

MV 

informační společnost umožnění přístupu na Internet, podpora využívání 
informačních technologií; rozvoj informační společnosti 

MI, MK 

podpora a rozvoj 
mezinárodních vztahů a 
spolupráce  

podpora prezentace událostí a trendů v oblasti zahraniční 
politiky a historie; dokumentace, archivace a publikování 
informačních materiálů; organizování konferencí a 
seminářů 

MZV 

rozvojová a 
transformační 
spolupráce, oblast 
veřejné diplomacie 

podpora a posilování kapacit NNO podílejících se na 
zahraniční rozvojové pomoci a transformační spolupráci 
ČR; zvyšování povědomí veřejnosti o mezinárodních 
organizacích, jichž je ČR členem; podpora zahraniční 
rozvojové pomoci ČR; posilování povědomí české 
veřejnosti o rozvojové pomoci; zdůraznění podpory 
demokracie, lidských práv, zásad dobrého vládnutí a 
občanské společnosti jako klíčových a základních priorit 
při uplatňování rozvojové spolupráce. 

MZV 
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     RNR  – Rada vlády pro národnostní menšiny 
     KRP  – Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
     RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
     NNO  – Nestátní neziskové organizace 
 
 
 


