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P ř í l o h a 
k usnesení vlády  
ze dne 18. června 2003 č. 597 

 
 

Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 20041 

 
 

Hlavní oblasti 
 
 

Činnosti NNO, jejichž rozvoj budou ústřední orgány 
státní správy podporovat 

 

Ministerstva 
a poradní 

orgány vlády 
poskytování sociálních 
služeb  
 

poskytování sociálních služeb občanům v obtížné životní 
situaci; podpora rozvoje poskytování zvláštních sociálních 
služeb v sociálně vyloučených komunitách 
 

MPSV, MO 
v součinnosti s  
KRP  

ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče  
o zdravotně postižené 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 zdravotně postižených občanů, podpora programů 
zdravého stárnutí 
 

MZ, MK, MZe, 
MMR, 
MŠMT, MŽP, 
MPSV 
 
 

ochrana životního 
prostředí, udržitelný 
rozvoj  

ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, péče 
o biodiverzitu; zapojování veřejnosti do rozhodování 
v oblasti životního prostředí, udržitelný rozvoj na regionální 
úrovni  

MŽP, MŠMT, 
MMR, MZe 

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 službách 

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

rozvoj, podpora a 
prezentace kultury, 
záchrana kulturního 
dědictví  
 
 

podpora umělecké tvorby s přihlédnutím k výročím 
významných českých skladatelů, interpretů a organizací a 
její prezentace doma i v zahraniční, rozvíjení progresivních 
forem kultury; podpora neprofesionálních kulturních aktivit; 
památková péče, ochrana kulturních tradic, podpora 
krajanských spolků v zahraničí a společností přátel v ČR 
 

MK, MŠMT, 
MMR,MŽP, 
MZV, MO, MZe  

zapojení do programů EU  finanční spoluúčast státu na programech financovaných z 
fondů EU, 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 státní sportovní reprezentace, včetně přípravy 
sportovních talentů u sportů zařazených do programu OH, 
podpora obnovy a údržby sportovních zařízení, podpora 
zdravotně postiženým sportovcům, podpora 

MŠMT, MV, 
MO 

                                                           
1 Předpokládá se, že část finančních prostředků, určených pro jednotlivé hlavní oblasti, bude v souvislosti 
s usnesením vlády č. 642/2002 převedena v nejbližším období do rozpočtu krajů. 
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antidopingového programu, podpora sportovních aktivit dětí 
a mládeže, podpora pohybových aktivit pro stárnoucí 
populaci; zvýšení fyzické zdatnosti, specielních dovedností a 
návyků určitých profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR, 
Hasičské záchranné sbory ČR) 

podpora rovných  
příležitostí mužů a žen 

rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže  MPSV, MO, 
MŠMT, MZV, 
MZe, MPO, MK, 
MMR, MZ, MV, 
RVKPP 

rozvoj dobrovolnické 
služby 

podpora vysílajících organizací akreditovaných podle 
zákona o dobrovolnické službě  

MV 

podpora programů 
příslušníků národnostních 
a etnických menšin  

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, RLP 

péče o ohrožené 
a problémové skupiny 
obyvatel  

resocializační a integrační aktivity skupin ohrožených 
sociálně patologickými jevy, prevence kriminality, ochrana 
dětí a mládeže před nepříznivým vlivem  médií (oblast 
nereflektovaného násilí a pornografie) 

MV, MPSV, MZ, 
MO, MMR, 
MZe, 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 v rámci vstupu ČR do EU; právně osvětová 
činnost v oblasti bydlení  

MPO, MMR 

příprava a pomoc  řešení 
mimořádných událostí a 
krizových situací a 
rozvojová pomoc 
 

humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí; požární 
ochrana; integrovaný záchranný systém; ochrana 
obyvatelstva při ohrožení životů, zdraví, životního prostředí 
v důsledku vzniku mimořádných událostí a krizových situací 
- včetně příprav na tyto činnosti, podpora a posilování 
kapacit NNO, podílejících se na zahraniční rozvojové 
pomoci ČR, posilování  povědomí české veřejnosti o 
rozvojové pomoci 

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

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 

drogová problematika podpora programů specifické primární, sekundární a 
terciální prevence, léčba drogových závislostí a resocializace 
osob, výchova ke zdravému životnímu stylu 

MPSV, MZ,  
MŠMT, MO, 
MS, RVKPP v 
součinnosti s 
KRP 

informační společnost umožnění přístupu na Internet, podpora využívání 
informačních technologií 

MI 

 
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 


