
 
 

 

 
 

 
 
 
 

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTA ČNÍ POLITIKY  
VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 

 
 
 
 
 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 a uložila tehdejší 
ministryni a předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby do 28. února 
2010 informovala vládu o jejich realizaci. Tento termín byl později odložen na 31. května 
2010. 
 
 Předkládanou informaci zpracoval sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace na základě podkladů od jednotlivých ministerstev. 
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Ministerstvo dopravy 
 
 
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“  
 

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2009 dotace nestátním neziskovým organizacím 
(dále jen „NNO“) v Hlavní oblasti „Rozvoj sportu a tělovýchovy“ v rámci činnosti „Podpora 
provozování sportovního a rekreačního létání“. 
 

Ministerstvo dopravy vyhlásilo pro rok 2009 jeden dotační program – „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“. 
 

Program byl vyhlášen v červnu roku 2008, termín uzávěrky pro přihlašování do 
programu byl stanoven na 31. prosinec 2008. Rozhodnutí o přidělení dotace pro rok 2009 byla 
vydána v průběhu měsíce února roku 2009. 
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Ministerstvo kultury 
 
 

Profesionální umění – divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění 
 

Výběrové dotační řízení bylo určeno pro právnické osoby (občanská sdružení a další 
právnické osoby, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb nebo které takové 
služby poskytují) a pro fyzické osoby, jež vlastní živnostenské oprávnění pro podnikání 
v kultuře. 

 
Bylo vyhlášeno v následujících okruzích: 
 
 
 

a) Divadlo 
 
• Festival, přehlídka 
• Nový inscenační projekt 
• Provozování inscenačního projektu 
• Činnost nezávislého divadelního subjektu 
• Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář 
• Odborná periodická publikace 
• Odborná neperiodická publikace 
• Ostatní projekty 

 
Bylo rozděleno 28.000.000 Kč. 

 
 
b) Tanec 
 
• Festival, přehlídka 
• Nový inscenační projekt 
• Provozování inscenačního projektu 
• Činnost nezávislého divadelního subjektu 
• Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář 
• Odborná periodická publikace 
• Odborná neperiodická publikace 
• Ostatní projekty 
 

Bylo rozděleno 11.250.000 Kč. 
 
 
c) Hudba 
 
• Hudební festivaly 
• Koncertní činnost v oblasti soudobé hudby v kontextu se zahraničím 
• Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s nadregionálním významem 
• Kontinuální činnost profesionálních komorních souborů 
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• Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění 
• Tvůrčí dílny, kurzy a interpretační soutěže s postgraduálním dosahem pro mladé 

profesionální umělce v oblasti interpretace, skladby apod. 
• Vydávání hudebních edic, CD ROM a knižních odborných lexikografických prací českých 

autorů z hudební oblasti 
• Odborné periodické publikace (časopisy) 
• Nahrávání, výroba a rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů (CD, CD 

ROM) s českou dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně 
nekomerční hudbou 

• Hudebně informační a dokumentační činnost 
• Hudebněvědné konference 
• Významná hudební výročí 
 

Bylo rozděleno 47.250.000 Kč. 
 
 
d) Výtvarné umění, architektura, design a užitá umění 
 
• Výstavní projekty 
• Rezidenční pobyty, tvůrčí dílny a sympozia mezinárodního a celostátního charakteru 
• Podpora mladých umělců a teoretiků – kurátorů (výstavní projekty) 
• Odborné periodické publikace v tištěné či elektronické podobě (časopisy) 
• Odborné neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě (knihy) 
• Podpora činnosti galerií a odborných profesních organizací, působících v oblasti 

výtvarného umění 
• Podpora celoročního výstavního programu 
• Podpora účasti na zahraničních výstavách, konferencích apod. pro galerie a profesní 

organizace, prezentující současné české výtvarné umění. Grant je určen zejména na 
náklady spojené s pronájmem výstavních ploch, účastnických poplatků a propagačních 
nákladů 

• Podpora specifických projektů, např. konferencí, seminářů apod. 
• Interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění 
• Podpora užitých umění a designu 
 

Bylo rozděleno 27.200.000 Kč. 
 
Vyhlášení: září 2008 
Uzávěrka : 30. listopad 2008 
Rozhodnutí: vydávána březen, duben 2009 
 
 
 
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů 
 

Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací 
zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Jeho cílem je podporovat profesionální divadelní 
a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, 
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programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný 
přístup občanů ke kulturnímu bohatství. 

 
V roce 2009 bylo rozděleno 44 žadatelům 81.726.000 Kč, z toho 31 divadlům 

65.000.000 Kč a 13 hudebním tělesům 16.726.000. 
 
 
Vyhlášení: prosinec 2008 
Uzávěrka : 28. únor 2009 
Rozhodnutí: vydána v dubnu 2009 
 
 
 

Literatura a knihovny 
 
Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky 
nemocné a seniory“ 
 
Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin 
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců a azylantů“  
 
Knihovna 21. století 

 
Výběrové dotační řízení bylo určeno knihovnám evidovaným dle zákona 

č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a občanským sdružením dle zákona 
č. 83/1990 Sb. a bylo zaměřeno na aktivity podporující nadstandardní knihovnickou, 
informační a kulturně-vzdělávací činnost zejména obecních knihoven v České republice, na 
podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením a ochranu knihovního 
fondu před nepříznivými vlivy prostředí. 
 
Bylo vyhlášeno v následujících okruzích: 
 
1) Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců 

2) Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním 
postižením – knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké a nákup technických zařízení 
(s výjimkou běžného hardwaru) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů 
a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým občanům 

3) Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost – projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, 
přednášky, semináře, besedy, soutěže, výstavy, publikace 

4) Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí – restaurování historických 
a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

 
Uzávěrka podávání žádostí o dotaci je stanovena nařízením vlády č. 288/2002 Sb., 

kterým se stanoví pravidla na poskytování dotací na podporu knihoven, na 10. ledna 
kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta. V souladu s tímto nařízením byla 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena do 30. dubna 2009. 
 



 8 

 
 

Podpora projektů v oblasti literatury + kulturní aktivity 
 
Literatura – výb ěrová dotační řízení 
 

Dotace Ministerstva kultury byly určeny na podporu veřejně prospěšných a 
nekomerčně zaměřených projektů. 

 
Výběrové dotační řízení bylo určeno pro právnické osoby (občanská sdružení a další 

právnické osoby, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb nebo které takové 
služby poskytují) a pro fyzické osoby, jež vlastní živnostenské oprávnění pro podnikání 
v kultuře. 
 
Okruhy: 
 
• Podpora vydávání nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury včetně debutů, 

literatur národnostních menšin, překladů uměleckých děl do češtiny, děl literární vědy, 
kritiky a věd příbuzných, původní ilustrované tvorby pro děti a mládež a náročných 
kritických edic (rozděleno 3.965.000 Kč) 

• Podpora vydávání literárních periodik, sborníků a podpora dalších aktivit v oblasti 
literatury – veřejné přednášky, semináře, literární večery, výstavy, soutěže a festivaly 
s celostátní působností (rozděleno 13.000.000 Kč) 

• Podpora překladů české literatury v zahraničí (celkem vyplaceno 2.084.670 Kč) 

• Podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy 
a kritiky pro profesionální veřejné knihovny – program Česká knihovna (rozděleno 
2.200.000 Kč) 

 
Výběrová dotační řízení byla vyhlášena na podzim r. 2008, uzávěrka podávání žádostí 

byla v prosinci r. 2008, rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydávána v 1. a 2. čtvrtletí roku 
2009 v závislosti na termínu konání dotované akce. Žadatelé o dotaci byli informováni 
o výsledcích dotačních řízení formou uveřejnění úspěšných žadatelů na webové stránce 
Ministerstva kultury, bezprostředně po schválení výsledků ministrem kultury (dle příkazu 
ministra kultury č. 42/2006). 
 
 
 

Podpora projektů v oblasti knihoven 
 
Knihovna 21. století – informace viz výše 
 
Program Veřejné informační služby knihoven (VISK) 
 

Vyhlášen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro občanská sdružení dle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení 
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právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. 
 

Program VISK je členěn do dílčích podprogramů, které naplňují stanovené cíle. 
V roce 2009 byla na podporu cílů programu vyčleněna částka 46.072.000 Kč. 
 

Uzávěrka podávání žádostí o dotaci je stanovena nařízením vlády č.288/2002 Sb., 
kterým se stanoví pravidla na poskytování dotací na podporu knihoven, na 10. ledna 
kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta. V souladu s tímto nařízením byla 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vystavena do 30. dubna 2009. 
 
 
 

Regionální a národnostní kultura 
 
1) Program podpory kulturních aktivit p říslušníků národnostních menšin 

Podpora uměleckých aktivit, vzdělávacích a výchovných aktivit v kulturních oborech, 
podpora dokumentace národnostní kultury, ediční činnosti (neperiodické publikace) 
a multietnických kulturních akcí. 

2) Program podpory kulturních aktivit zdravotn ě postižených občanů a seniorů 
Podpora kulturních aktivit, jimiž zdravotně postižení lidé prezentují svoji uměleckou 
činnost pro sebe a pro veřejnost, podpora systematické práce v kulturních oborech 
a zařízeních, kde zdravotně postižení lidé jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí 
k dennímu pobytu, tj. různé formy arteterapie, výstavy, výtvarné činnosti, divadelní 
a literární tvorba apod., podpora odstraňování architektonických a informačních bariér 
neinvestičními prostředky. V tomto programu jsou zároveň podporovány projekty, které 
vedou k naplňování cílů „Národního plánu vyrovnávání příležitosti pro občany se 
zdravotním postižením“ (usnesení vlády č. 256/1998) a Národního programu přípravy na 
stárnutí na období let 2008 až 2012 (usnesení vlády č. 8/2008). 

3) Program podpory zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit 
Podpora rozvoje vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, rozvoje nových metod 
a forem mimoškolského vzdělávání, problematika celoživotního vzdělávání, kulturně-
vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky – především se zaměřením na děti 
a mládež, přípravy k partnerským vztahům a rodinnému životu, primární prevence proti 
alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, závislosti na elektronických hrách, na 
AIDS, kulturně vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel. 

4) Program podpory neprofesionálních uměleckých aktivit 
Podpora tradiční české hudebnosti, slovesných oborů, divadelní tvořivosti včetně 
inspirativních dílen a seminářů, neprofesionální tvorby výtvarné, fotografické, zvukové a 
amatérské videotvorby, všech druhů tanečního umění od folklóru až po scénický 
a moderní tanec, dětských estetických aktivit s důrazem na přípravu a vzdělávání 
vedoucích dětských a mládežnických kolektivů. Podpora akcí zaměřených na Národní 
program přípravy na stárnutí, umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na 
akce podporující jejich kreativitu, odborné ediční činnosti podporující rozvoj 
jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové 
časopisy, bulletiny a zpravodaje). 
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5) Program podpory integrace romské komunity 
Podpora uměleckých aktivit, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, studia, rozborů 
a dokumentace romské kultury, ediční činnosti, multietnických akcí. 

6) Program na podporu tradiční lidové kultury  
Podpora účinné péče o tradiční lidovou kulturu, identifikace, dokumentace 
a popularizace projevů lidové kultury a lidových tradic, péče o uchování lidových 
řemesel a jejich popularizace vůči široké veřejnosti, záznamy technologií a jejich 
dokumentace, vydání výjimečných publikací, všeobecné zaměření na ochranu tradiční 
lidové kultury, zejm. ve smyslu usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu v České republice. Podpora regionálních odborných pracovišť 
pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřených touto funkcí ve všech krajích České 
republiky. 

7) Program podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých 
aktivit  
Podpora amatérských divadelních, tanečních, pěveckých, hudebních a folklorních 
souborů při vysílání do zahraničí na prestižní festivaly, přehlídky a dílny, na nichž má 
z národního a kulturního hlediska zájem Ministerstvo kultury. 

8) Program podpory regionálních kulturních tradic 
Podpora kulturních aktivit k významným výročím měst a obcí, k významným výročím 
kulturně historických událostí a k významným výročím význačných osobností českého 
původu působících v oblasti kultury. Podpora lokálních kulturních tradic a vědomí 
lokálních kulturních dějin. 

9) Program pro poskytování příspěvků na tvůrčí a studijní účely v oblasti 
neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury – stipendia 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
ad 1) – 4), 6) – 8) Programy jsou otevřeny všem typům právnických a fyzických osob 
ad 5) Programy jsou určeny pro právnické osoby 
ad 9) Program je určen pouze pro fyzické osoby, v případě studijního stipendia omezení do 35 
let 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
ad l)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení říjen 2008 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 28. listopadu 2008 
Termín vydání rozhodnutí duben – květen 2009 
 
ad 2), 4) – 6) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení IV. čtvrtletí 2008 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad, prosinec 2008 
Termín vydání rozhodnutí březen, duben 2009 
 
ad 3) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení říjen 2008 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 18. listopadu 2008 
Termín vydání rozhodnutí 6. dubna 2009 
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ad 7) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení IV. čtvrtletí 2008 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. dubna 2009 
Termín vydání rozhodnutí červenec 2009 
 
ad 8) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení  IV. čtvrtletí 2008 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. dubna 2009 
Termín vydání rozhodnutí červenec 2009 
 
ad 9) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení  duben 2009 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení květen 2009 
Termín vydání smluv září 2009 
 

V průběhu roku 2009 byla na základě dodatečných žádostí příjemců dotací postupně 
vydávána další rozhodnutí, týkající se změn rozpočtu, účelového určení dotace a navýšení 
dotace. 
 
 
Kulturní aktivity prezentující českou kulturu v zahraničí a projekty organizované 
českými subjekty ve spolupráci se zahraničními partnery, přispívající k rozvoji kultury. 
 

V 1. kole byly přidělovány dotace na kulturní aktivity  (vysílané projekty) 
prezentující českou kulturu v zahraničí v době předsednictví České republiky v Evropské unii. 
 

Ve 2. kole byly přidělovány dotace na projekty organizované českými subjekty ve 
spolupráci se zahraničními partnery, přispívající k rozvoji kultury.  
 

Celkem bylo z rozpočtu zahraničního odboru podpořeno v roce 2009 96 projektů, 
z toho 69 projektů NNO. 
 

Grantové řízení bylo vyhlášeno v červnu 2008 s tím, že 1. kolo má uzávěrku pro 
přijímání žádostí do 31. července 2008 a druhé kolo do 30. listopadu 2008. Rozhodnutí 
o přidělení dotací v 1. kole byla vydána do konce roku 2008 a rozhodnutí z 2. kola byla 
vydávána od března do května 2009. 
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Ministerstvo obrany 
 
 
 V průběhu roku 2009 se Ministerstvo obrany podílelo na realizaci všech hlavních 
oblastí, uvedených v příloze k usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 692 o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009, ke kterým se přihlásilo. Celkem 
poskytlo NNO 26 dotací v úhrnné výši 8.500.000 Kč. 
 
 K zabezpečení hlavní oblasti „Rozvoj sportu a tělovýchovy“ byl vyhlášen dotační 
program „Podpora sportu a branné přípravy“ . V rámci uvedeného programu bylo 
poskytnuto 7 dotací v úhrnné výši 1.129.000 Kč. 
 
• Datum vyhlášení dotačního programu: 12. září 2008 
• Uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí dotací: 30. listopadu 2008 
• Termín vydání rozhodnutí o přidělení dotací: duben 2009 
 

K zabezpečení hlavní oblasti „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana 
kulturního dědictví“ byly vyhlášeny dotační programy: 
 
a) „Podpora rozvoje vojenských tradic“. V rámci uvedeného programu bylo poskytnuto 

12 dotací v úhrnné výši 2.691.000 Kč. 
 
• Datum vyhlášení dotačního programu: 12. září 2008 
• Uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí dotací: 30. listopadu 2008 
• Termín vydání rozhodnutí o přidělení dotací: duben 2009 
 
b) „Podpora občanských sdružení“. V rámci uvedeného programu byly poskytnuty 2 

dotace v úhrnné výši 2.500.000 Kč. 
 
• Datum vyhlášení dotačního programu: 16. února 2009 
• Uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí dotací: 28. února 2009 
• Termín vydání rozhodnutí o přidělení dotací: duben 2009 
 

K zabezpečení hlavní oblasti „Sociální služby“ byl vyhlášen dotační program 
„Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům 
československé armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a 
válečným veteránům.“  V rámci uvedeného programu bylo poskytnuto 5 dotací v úhrnné výši 
2.180.000 Kč. 
 
• Datum vyhlášení dotačního programu: 12. září 2008 
• Uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí dotací: 30. listopadu 2008 
• Termín vydání rozhodnutí o přidělení dotací: duben 2009 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 

Přehled realizovaných dotačních programů v roce 2009 
 
 
Názvy dotačních programů: 
• Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti 
• Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování 

rodičovských kompetencí 
• Podpora náhradní rodinné péče 
• Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné a výchovné péči 
 
Termín vyhlášení programu: 
7. července 2008 
 
Termín uzávěrky programu: 
13. září 2008 
 
Termíny vydání rozhodnutí: 
Rozhodnutí vydaná po zasedání dotační komise: 18. února 2009. 
Rozhodnutí vydaná po námitkovém řízení zabývajícím se navýšení dotace: 29. dubna 2009. 
Rozhodnutí vydaná po námitkovém řízení zabývajícím se navýšení procenta podílu dotace na 
rozpočtu projektu nad 70 %: 2. prosince 2009. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo v roce 2009 ze státního rozpočtu formou 
dotace NNO celkem 143.127.000 Kč. Tyto dotace byly neinvestičními výdaji kapitoly 
ministerstva. Příjemcem dotací bylo 20 občanských sdružení, čtyři obecně prospěšné 
společnosti a čtyři zájmová sdružení právnických osob. Z částky 143.127.000 Kč byla 
poskytnuta neinvestiční dotace těmto organizacím: 
 

Název organizace Dotace 
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. 4.000.000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. 520.000 Kč 
Horská služba ČR, o.p.s. 111.247.000 Kč 
Klub českých turistů, o.s. 7.700.000 Kč 
Česká abilympijská asociace, o.s. 250.000 Kč 
Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. 200.000 Kč 
Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. 800.000 Kč 
Folklorní sdružení ČR, o.s. 800.000 Kč 
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, o.s. 450.000 Kč 
HigBic – sdružení přátel cyklistiky, o.s. 700.000 Kč 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s. 1.350.000 Kč 
Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. 2.000.000 Kč 
Národní síť Zdravých měst, z.s.p.o. 450.000 Kč 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. 650.000 Kč 
Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s. 400.000 Kč 
Český svaz včelařů, o.s. 300.000 Kč 
Sdružení nájemníků ČR, o.s. 3.850.000 Kč 
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, o.s. 240.000 Kč 
Asociace občanských poraden ČR, o.s. 700.000 Kč 
Česká společnost pro rozvoj bydlení, o.s. 250.000 Kč 
Svaz českých a moravských bytových družstev, o.s. 450.000 Kč 
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, o.s. 1.150.000 Kč 
Rada seniorů ČR, o.s. 55.000 Kč 
Diakonie Českobratrské církve evangelické 900.000 Kč 
Charita ČR 700.000 Kč 
HIMAL St. Petr, o.s. 1.470.000 Kč 
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. 845.000 Kč 
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, o.s. 700.000 Kč 

 
 V roce 2009 poprvé ministerstvo poskytlo neinvestiční dotaci 14 neziskovým 
organizacím: 
 
1. Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. 
2. Folklorní sdružení ČR, o.s. 
3. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, o.s. 
4. HigBic – sdružení přátel cyklistiky, o.s. 
5. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. 
6. Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s. 
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7. Český svaz včelařů, o.s. 
8. Česká abilympijská asociace, o.s. 
9. Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. 
10. Diakonie Českobratrské církve evangelické 
11. Charita ČR 
12. HIMAL St. Petr, o.s. 
13. Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. 
14. Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, o.s. 
 

Poskytnuté neinvestiční dotace byly určeny na podporu realizace následujících 
věcných oblastí vymezených v příloze usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 692 
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009 a usnesení vlády ze dne 
3. listopadu 2008 č. 1333 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky NNO ústředními orgány státní správy. 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví včetně péče o zdravotně postižené 
 
 V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů pro vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením. 
 
 Neinvestiční dotace byla v roce 2009 poskytnuta těmto organizacím: 
 
• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. 

(4.000.000 Kč) 
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. (520.000 Kč) 
• Česká abilympijská asociace, o.s. (250.000 Kč) 
• Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. (200.000 Kč) 
 

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
ČR, o.s.realizoval celkem 6 projektů, které byly určeny na činnosti v oblasti bezbariérového 
užívání staveb. 

 
V rámci projektů byla vypracována řada připomínek k návrhům zákonů, vyhlášek 

a dalších předpisů, týkajících se zdravotně postižených osob. Byly zpracovány návrhy na 
řešení bezbariérových úprav stávajících objektů občanské vybavenosti a dopravy. Byla řešena 
konkrétní pomoc při odstraňování bariér při realizaci staveb a zpracovávány projekty 
směřující ke zlepšení životního prostředí zdravotně postižených. Dále byly vypracovány 
odborné posudky k projektům staveb z hlediska plnění obecných technických požadavků na 
tyto stavby. Byla prováděna odborná konzultační a poradenská činnost včetně osvětové 
a publikační činnosti. 

 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. čerpala neinvestiční 

dotaci na provoz Centra pro odstraňování architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké. 
 
V rámci tohoto projektu probíhaly práce na shromažďování informací o možnostech 

úprav prostředí. Byly poskytovány informace projektovým kancelářím, stavebním úřadům a 
konzultantům. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. v roce 2009 
pokračovala v iniciativě doplnění technických předpisů – norem, z uživatelského hlediska 
zrakově postižených osob. 



 19 

 
Česká abilympijská asociace, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na podporu projektů 

orientovaných na řešení problematiky bezbariérové výstavby, monitoring bariérových 
a bezbariérových objektů a doplňování elektronické mapy bezbariérových přístupů. 

 
Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. čerpala neinvestiční dotaci na podporu 

subjektů veřejné správy při aplikaci stavebního zákona v praxi. Proškolovala úředníky 
a komunální pracovníky, kteří pracují se stavebním zákonem. Vytvořila hodnotící zprávu, ve 
které pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj analyzovala problémy se stavebním zákonem 
v praxi. 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj“ 
 
 V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programu rozvoje cestovního ruchu 
udržitelného pro přírodu. 
 
 Neinvestiční dotace byla v roce 2009 poskytnuta těmto organizacím: 
 
• Horská služba ČR, o.p.s. (111.247.000 Kč) 
• Klub českých turistů, o.s. (7.700.000 Kč) 
• Asociace turistických oddílů mládeže ČR, o.s. (450.000 Kč) 
• HigBic – sdružení přátel cyklistiky, o.s. (700.000 Kč) 
 

Horská služba ČR, o.p.s. realizovala v rámci Programu činnosti Horské služby ČR 
údržbu, obnovu a výstavbu tyčového značení v horských oblastech a obnovila základní 
vybavení stanic Horské služby ČR. Z prostředků dotace byla poskytována první pomoc, 
prováděny záchranné a pátrací akce, pátrání po pohřešovaných, preventivní činnost a další 
služby pro zajištění cestovního ruchu na českých horách. 

 
Dotace Klubu českých turistů, o.s. byla poskytnuta na údržbu a značení pěších, 

cyklistických a lyžařských tras na úhradu materiálových a organizačních výdajů spojených se 
značením turistických tras. 

 
Převážná část dotace byla čerpána na zajištění údržby a vyznačení 4 800 km pěších a 

lyžařských tras a přes 33 000 km cyklotras na území České republiky. K podpoře rozvoje 
cyklistické dopravy byly nově vybudovány další trasy cyklistických stezek a cyklotrasy ve 
spolupráci se zřizovateli cyklotras v regionech. Z poskytnuté dotace byly hrazeny i výdaje na 
výrobu turistických směrovek, materiálové vybavení, laminace turistických map pro veřejnost 
a náklady spojené s organizačním a technickým zajištěním činností oblastních pracovníků 
Klubu českých turistů, o.s. v jednotlivých krajích. 

 
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na 

publikace Turistické základny, která podporuje cestovní ruch a turistiku. Dotací bylo 
podpořeno vydání Katalogu turistického ubytování tomík tomíkovi, který využívá širší 
veřejnost k ubytování či táboření v České republice, a tím významně podporuje cestovní ruch 
a turistiku v daných oblastech. 
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HigBic – sdružení přátel cyklistiky, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na podporu 
cykloturistiky, rozvoj cyklostezek a turistického ruchu v obcích a menších městech. Šíření 
osvěty mezi mládeží o zdravém životním stylu a jejich sounáležitosti s jejich regionem. 
 
 
Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“ 
 
 Neinvestiční dotace byla v roce 2009 poskytnuta těmto organizacím: 
 
• Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. (800.000 Kč) 
• Folklorní sdružení ČR, o.s. (800.000 Kč) 
• Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s. (400.000 Kč) 
 

Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na přípravu 
informačních materiálů o historii a současnosti kulturního dědictví celé Moravy. Realizace 
Informačního centra Zvonice na Soláni navazuje na rozvoj cestovního ruchu regionu Valašska. 

 
Folklorní sdružení ČR, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na organizační a odbornou 

pomoc folklorním souborům a festivalům, organizační, informační, vydavatelskou 
a vzdělávací činnost v oblasti tradiční lidové kultury. 

 
Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na zajištění 

administrace a prací spojených s koordinací a propagační činností soutěže Vesnice roku. 
 
 
Hlavní oblast „Zapojení do zahraničních programů“  
 
 V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů souvisejících s členstvím 
České republiky v Evropské unii. 
 
 Neinvestiční dotace byla v roce 2009 poskytnuta těmto organizacím: 
 
• Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (1.350.000 Kč) 
• Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. (2.000.000 Kč) 
• Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o. (450.000 Kč) 
• Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. (650.000 Kč) 
 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. realizovalo program vzdělávací 
služby pro volené představitele a pracovníky veřejné správy tematicky zaměřené pro účely 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 
Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. dotaci čerpal na úhradu služebních cest, týkajících se 

aktivního zapojení obcí a měst České republiky do rozhodovacích procesů Evropské unie 
a účinné obhajoby zájmů samospráv České republiky na úrovni Evropské unie a dalších 
evropských zemí. 

 
Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o. realizovala projekt Podpora pro pilotní 

postupy strategických řízení ve veřejné správě – Pyramida kvality. Podpořila systémový 
rozvoj územních samospráv za využití informačních technologií a připravovala obce 
a regiony k úspěšnému čerpání finančních zdrojů pro jejich rozvoj. 
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci 

na projekt nízkonákladových bezbariérových komunitních prostor, vzdělávací a výchovné 
programy, pořádání rekondičních a resocializačních pobytů a kurzů pro zdravotně postižené. 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů“  
 
 V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů souvisejících s právně 
osvětovou činností v oblasti bydlení. 
 
 Neinvestiční dotace byla v roce 2009 poskytnuta těmto organizacím: 
 
• Sdružení nájemníků ČR, o.s. (3.850.000 Kč) 
• Občanské sdružení majitelů domů v ČR, o.s. (240.000 Kč) 
• Česká společnost pro rozvoj bydlení, o.s. (250.000 Kč) 
• Asociace občanských poraden ČR, o.s. (700.000 Kč) 
• Svaz českých a moravských bytových družstev, o.s. (450.000 Kč) 
• Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, o.s. (1.150.000 Kč) 
• Rada seniorů ČR, o.s. (55.000 Kč) 
• Diakonie Českobratrské církve evangelické (900.000 Kč) 
• Charita ČR (700.000 Kč) 
• HIMAL St. Petr, o.s. (1.470.000 Kč) 
• Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. (845.000 Kč) 
• Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, o.s. (700.000 Kč) 
 

Sdružení nájemníků ČR, o.s. realizoval projekt, který byl určen na zajištění právně 
osvětové činnosti v oblasti bydlení – pomoc a ochranu práv nájemníků a na podporu činnosti 
poraden nájemníkům. 

 
Byla zajišťována činnost poradenských středisek, která poskytují základní právní a 

ekonomickou orientaci nájemníků, členů družstev, společenství vlastníků bytů, ale i dalších 
osob na trhu bydlení. Poradenské služby byly poskytovány v poradenských střediscích 
sdružení nájemníků. Tato činnost se výrazně rozšířila a v současné době působí již přes 39 
poradních středisek a 9 Celostátních informačních center pro bydlení. Střediska poskytují 
informace a základní porady jak členům svazu, tak i ostatní veřejnosti. Sdružení zajišťovalo 
vydávání písemných podkladů a periodik pro informaci svých členů. Sdružení nájemníků je 
za Českou republiku řádným členem Mezinárodní unie nájemníků se sídlem ve Stockholmu 
a aktivně v této organizaci působí. 

 
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, o.s. realizovalo projekt na posilování 

právního vědomí v oblasti bydlení, pomoci při vytváření fungujícího trhu s byty. 
 
Byly organizovány přednášky a semináře, zajišťováno rozšiřování informační brožury 

a časopisu Střecha, který vycházel 4x ročně. Sdružení poskytovalo odborné porady jak svým 
členům, tak dalším vlastníkům domů a veřejnosti. 

 
Česká společnost pro rozvoj bydlení, o.s. organizovala osvětovou a odbornou 

činnost ve prospěch rozvoje bydlení, bytové výstavby apod. formou seminářů, diskusních 
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odpolední a konferencí, prezentovala na webových stránkách, datových nosičích, vlastními 
tiskovinami a jinými informačními materiály. 

 
Asociace občanských poraden ČR, o.s. rozvíjela kvalitu občanského poradenství, 

zajišťovala občanské poradny, dále informační databáze, školení a rozvoj sítě. 
 
Svaz českých a moravských bytových družstev, o.s. zajišťoval odbornou pomoc 

členům malých bytových družstev a společenství vlastníků bytového fondu, správy a nové 
výstavby. 

 
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, o.s. zajišťoval právně 

osvětovou činnost v oblasti bydlení, uplatňování ochrany spotřebitele ve výstavbě, působil na 
rozšíření právního vědomí občanů v otázkách bydlení prostřednictvím poraden, školení, 
seminářů, publikací apod. 

 
Rada seniorů ČR, o.s. poskytovala bezplatné právní služby seniorům, zdravotně 

postiženým seniorům a seniorům v nepříznivé sociální a bytové situaci. 
 
Diakonie Českobratrské církve evangelické čerpala neinvestiční dotaci na 

zkvalitnění bydlení seniorů ve smyslu zvýšení bezpečí a mobility v domácím prostředí. 
Program navazuje na Národní program přípravy na stárnutí. 

 
Charita ČR čerpala neinvestiční dotaci na projekt vzdělávání pracovníků sociálně-

právních poraden v oblasti bytové politiky. Projekt byl zaměřen na rozšíření odbornosti 
pracovníků sociálně-právních poraden v oblasti bytové politiky. 

 
HIMAL St. Petr, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na projekt Jak minimalizovat 

problémy s bydlením. Prostřednictvím tohoto projektu byly zřízeny a provozovány webové 
stránky, konzultační a poradenská činnost, zpracována analýza současného stavu 
informovanosti občanů v dané problematice, poradenská činnost a osvětová činnost v oblasti 
rizik spojených s nehrazením nájmů a poplatků za bydlení. 

 
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na 

podporu znevýhodněných skupin obyvatel poskytováním služeb v sídlištní lokalitě. Byla 
vytvořena dvě kontaktní místa pro etnické a národnostní menšiny a občany v tíživé 
ekonomicko-sociální situaci. Těmto ohroženým skupinám bylo poskytnuto bezplatné 
poradenství v oblasti bydlení. 

 
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci 

na podporu ochrany práv nájemníků a podporu státní politiky bydlení. Byl vytvořen Manuál 
nájemního bydlení a Manuál člena bytového družstva. 

 
Neziskové organizace předkládaly své žádosti o dotaci na rok 2009 podle usnesení 

vlády č. 1333/2008, a to do 30. září 2008. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána 
v únoru a dubnu 2009. 
 



 23 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů“  
 

V souladu s usnesením vlády č. 692 ze dne 9. června 2008, kterým byly schváleny 
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO – občanská sdružení pro rok 2009, byl 
zpracován dokument „Výb ěrové dotační řízení pro rok 2009 v oblasti ochrany 
spotřebitele“. 
 

Obsah dokumentu tvořily všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace v rámci 
prioritních programů, podmínky účasti žadatelů ve výběrovém dotačním řízení, způsob 
hodnocení žádostí prostřednictvím hodnotitelské komise složené ze zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Hospodářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Pro rok 
2009 byla rozepsána dotace neinvestičních prostředků ve výši 15.000.000 Kč. 
 
 
Programy, na které byly poskytnuty dotace pro rok 2009 
 
1) Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, podpora a účast při 

mimosoudním urovnávání sporů, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti 
poradenství široké spotřebitelské veřejnosti. 

2) Výchovně-vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední, 
vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost. Realizace vzdělávacích akcí s tematikou 
ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro různé věkové skupiny obyvatel, účast 
na přípravě metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních 
školách. Posilování vědomí vlastní odpovědnosti spotřebitelů za ochranu svých 
oprávněných zájmů. 

3) Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, 
prezentace výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování, 
poskytování informací o nebezpečných výrobcích, poznatků získaných z poradenské 
činnosti, informací vyplývajících ze spolupráce s dozorovými orgány i se zahraničními 
spotřebitelskými organizacemi. 

4) Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné 
cíle, zejména zabránění výskytu nebezpečných výrobků na trhu, prosazení čistého 
konkurenčního prostředí, dodržování právních předpisů apod. Účinná spolupráce 
s reprezentanty podnikatelských subjektů při vytváření podmínek pro prevenci a řešení 
případných sporů. 

5) Spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních 
projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do 
procesu mezinárodní standardizace, prezentace získaných poznatků spotřebitelské 
veřejnosti. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací: 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení:  září 2008 



 24 

Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení:  listopad 2008 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení:  únor,březen 2009 
 

Termíny a informace o poskytování dotačních prostředků na příslušný rok byly 
vyvěšeny na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – ochrana spotřebitele 
(www.mpo.cz ). Rovněž zájemci o dotaci se dozvěděli, že dotace se bude poskytovat do výše 
70 % rozpočtových nákladů na schválený projekt na základě Usnesení vlády ČR č. 114 + P, 
ze dne 7. února 2001. 

 
Žádosti, které byly předloženy ve stanoveném termínu, tj. do 30. listopadu 2008, byly 

zaregistrovány a posouzeny z hlediska administrativní kompletnosti a relevance k vyhlášeným 
prioritním programům, poté byly na úvodním zasedání předány k posouzení všem členům 
hodnotitelské komise. Vyhodnocení žádostí proběhlo dle stanovených kritérií v hodnotící 
tabulce a následně byly zpracovány souhrnné výsledky, byly vyjasněny sporné případy 
a zpracována závěrečná zpráva hodnotící komise o rozdělení dotačních prostředků na rok 
2009. 
 

Na základě této závěrečné zprávy byla vydána resortní „Rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009“, a to do konce dubna 2009. 
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Ministerstvo spravedlnosti 
 
 
Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 

V rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2009 byly vyčleněny finanční prostředky 
ve výši 600.000 Kč na dotační program protidrogové politiky ve věznicích. 

 
Pro rok 2009 měly prioritu takové projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní 

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

 
Dotační výbor zasedal dne 19. května 2009 a shledal všechny předložené projekty za 

kvalitní a jejich realizaci doporučil, částky jednotlivých dotací jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

 
Dotace v roce 2009 poskytovatelům programů protidrogové politiky ve věznicích: 

 

Číslo projektu Předkladatel Název 
projektu 

Výše přidělené 
dotace 

Vratka 
dotace v Kč 

01 – DRG-SNV Laxus o.s.  
Drogové služby 
ve vězení Laxus 
2009 

107 000 0 

02 – DRG-SNV 
Sdružení podané ruce o.s. 
(Brno) 

Drogové služby 
ve vězení a 
následná péče 

176 000 0 

03 – DRG-SNV 
Sdružení podané ruce o.s. 
(Olomouc) 

Program práce 
s klienty 
v konfliktu se 
zákonem 

67 000 0 

04 – DRG-SNV SEMIRAMIS o.s. 

Centrum 
drogových 
služeb ve 
vězení 

60 000 0 

05 – DRG-SNV WHITE LIGHT o.s. ŠANCE 06 103 000 0 

06 – DRG-SNV SANANIM o.s. 

COZUK – 
Práce 
s uživateli drog 
ve vazbách 

87 000 0 

Celkem   600 000 0 
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Občanské sdružení Laxus pravděpodobně porušilo rozpočtovou kázeň dle zákona 
č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, o této skutečnosti byl informován Finanční úřad 
v Hradci Králové. 
 
 
Hlavní oblast: „Financování probačních programů a rozvoje mediace v justici“ 
 

V rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2009 byly vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 2.000.000 Kč pro probační programy pro mladistvé delikventy. 

 
Probačními programy ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže jsou programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické 
programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti 
mladistvých, které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu 
se zákonem a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi 
a poškozenými. 

 
V dotačním řízení pro rok 2009 měly prioritu takové probační programy, které svým 

obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném regionu a s jejichž uložením jsou 
spojena konkrétní očekávání, ke kterým patří zejména snížení rizika opakování trestné 
činnosti. 

 
Celkově o dotaci žádalo 20 žadatelů (poskytovatelů akreditovaných probačních 

programů pro mladistvé), z čehož 1 žadatel předložil dva projekty na realizaci dvou těchto 
programů, celkem tedy bylo registrováno 21 žádostí, které prošly formálně technickým 
hodnocením a byly následně předloženy Hodnotící komisi. 

 
Hodnotící komise pro kvalitativní a finanční posouzení projektů zasedala 

23. a 24. března 2009 a předložila Akreditační a dotační komisi návrh na finanční podporu 
jednotlivých projektů. Akreditační a dotační komise Ministerstva spravedlnosti zasedala dne 
30. března 2009, projednala jednotlivé žádosti o dotace, doporučila a navrhla pro žadatele 
výši dotace – podrobné rozdělení částky ve výši 2.000.000 Kč na probační programy. 
Uvedené dotace byly schváleny. 

 
Dotace přidělené probačním programům v roce 2009 
 

Č. Předkladatel Název projektu Výše přidělené 
dotace v Kč 

Vratka 
dotace v Kč 

1 
PhDr. Pavel Pokorný, 
Olomouc 

Probační program rozvoje 
sociálně psychologických 
dovedností 

70.000 0 

2 
REP – občanské 
sdružení, Bílá, 
Chvalčovice 

Program resocializace 
mladých obviněných nebo 
odsouzených 

108.384 0 

3 
Dům křesťanské 
pomoci, o.s., 
Litoměřice 

Cesta bez mříží 110.000 0 

4 
Akademie J. A. 
Komenského, o.s., 

Právo pro každý den 105.000 0 
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Č. Předkladatel Název projektu Výše přidělené 
dotace v Kč 

Vratka 
dotace v Kč 

Česká Lípa 
5 STŘED, o.s. , Třebíč  Šance ve STŘEDu 70.000 0 

6 
Informační centrum 
občanského sektoru 
Český Krumlov o.s. 

Právo pro každý den 200.000 2048,50 

7 
White Light I., o.s., 
Ústí nad Labem 

ŠANCE 06 152.600 459 

8 Diecézní charita Brno 
Právo pro každý den 
v regionu Jihlava 

37.800 0 

9 
Člověk v tísni, o.p.s., 
Praha 

Právo pro každý den 100.000 0 

10 
Občanské sdružení 
Krok, Kyjov 

Probační a resocializační 
program Krok za krokem 

97.500 0 

11 
Člověk člověku, o.s., 
Praha  

„Sebeúcta – Řekni to 
přímo“ – program 
zvládání stresových situací 

100.000 52.100 

12 
PONTIS Šumperk, 
o.p.s. 

Právo pro každý den 90.000 0 

13 Farní charita Rumburk „Začínám znovu“ 39.800 39.800 

14 
Salesiánský klub 
mládeže Rumburk – 
Jiříkov, o.s. 

Právo pro každý den 97.700 0 

15 
Občanské sdružení 
Cesta integrace, Říčany 

Právo pro každý den 52.000 0 

16 
Arkáda – sociálně 
psychologické 
centrum, o.s., Písek 

Probační program 
PRÁVO VOLBY 

70.400 0 

17 
RENARKON o.p.s., 
Ostrava 

Probační program pro 
mladistvé v konfliktu se 
zákonem, který má 
souvislost s užíváním 
návykových látek 

40.000 0 

18 
Sdružení pro probaci a 
mediaci v justici, Praha 

Učební program – 
mladiství 

111.000 16.693 

19 
Farní sbor Slezské 
církve evangelické a.v. 
v Třinci 

Probační program „Šance“ 73.000 0 

20 
Občanské sdružení 
Změna, Písečná 

Právo pro každý den 188.216 7.553 

21 Diecézní charita Brno Most 86.600 0 
Celkem 2.000.000 118.653,5 

 
 
V rámci vyúčtování přidělené dotace někteří žadatelé vrátili část dotace na účet 

Ministerstva spravedlnosti. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“ 
 

V oblasti sportu byly vyhlášeny následující programy: 
 
Program I – Sportovní reprezentace ČR 
Program II – Sportovní centra mládeže 
Program III – Sportovní talent 
Program IV – Sportovní střediska 
Vyhlášeno: srpen 2008 
Uzávěrka: 30. listopadu 2008 
Rozhodnutí: květen 2009 

Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 
Program VI – Sport a škola 
Program VII – Sport zdravotně postižených 
Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
Vyhlášeno: srpen 2008 
Uzávěrka: 31. říjen 2008 
Rozhodnutí: květen 2009 
 
 
Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin 
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců a azylantů“  
 

Byly vyhlášeny dotační programy: 
 
Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy činnosti 
NNO 
 
Vyhlášena byla 2 kola: 
 
I. kolo:  Vyhlášeno: l5. ledna 2009 

Uzávěrka: 16. února 2009 
Rozhodnutí: květen 2009 

 
II. kolo: Vyhlášeno: 29. dubna 2009 

Uzávěrka: 25. května 2009 
Rozhodnutí: srpen 2009 
 

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské 
komunity v roce 2009 
 
Vyhlášen: 31. prosince 2008 
Uzávěrka: 15. února 2009 
Rozhodnutí: červen, červenec 2009 
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Hlavní oblasti „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ a „Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj“ 
 

V rámci plnění těchto hlavních oblastí byl vyhlášen Program na podporu činnosti 
NNO působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
 
Vyhlášen: 7. ledna 2009 
Uzávěrka: 11. února 2009 
Rozhodnutí: květen 2009 
 
 
Hlavní oblasti „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“ a 
„Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“  
 

V rámci těchto hlavních oblastí byl vyhlášen Program na podporu činnosti 
občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a 
základního uměleckého vzdělávání v roce 2009. 
 
Vyhlášen: 7. února 2009 
Uzávěrka: 13. března 2009 
Rozhodnutí: květen 2009 
 
 
Hlavní oblasti „Zájmová a další volnočasová činnost dětí a mládeže“ a „Informační 
společnost“ 
 

V těchto hlavních oblastech vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2007 až 2010. 
V rámci těchto programů jsou pro NNO určeny 3, z toho 1 investiční (uvádíme pouze 
neinvestiční): 
 
1) Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež 
2) Podpora vybraných forem páce s dětmi a mládeží 
 
Vyhlášení:   29. června 2006 
Uzávěrka podzimního kola: 31. října 2008 
Rozhodnutí:   Program 1 – duben 2009 

Program 2 – květen 2009 
 
Program 2 – je vyhlašováno ještě jarní kolo (termín vyhlášení stejný jako u kola podzimního): 
 
Uzávěrka jarního kola: 31. března 2009 
Rozhodnutí:   srpen 2009 
 
Program Evropa mladýma očima 
 
Vyhlášen:   červen 2008 
Uzávěrka:   12. ledna 2009 
Rozhodnutí:   9. dubna 2009 
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Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 

V rámci této oblasti byly vyhlášeny Programy na podporu aktivit v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2009. 
 

Program 1 byl určen na preventivní programy realizované školami a školskými 
zařízeními; Program 3 pak na prevenci sociálně patologických jevů ve školských zařízeních 
pro ústavní výchovu. Pro NNO, právnické, fyzické osoby, vysoké školy byl určen Program 2 
– Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Vyhlášen:   září 2006 
Uzávěrka:   31. října 2008 
Rozhodnutí:   červenec 2009 
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Ministerstvo vnitra 
 
 
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“ 
 

Tato oblast byla zaměřena na podporu a vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou 
přípravu příslušníků Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit včetně 
rekreačně – pohybových aktivit občanských zaměstnanců resortu. 
 

Příjemci této dotace byla občanská sdružení, která zajišťují podmínky a realizují 
tělovýchovně – sportovní programy pro policisty, zaměstnance policie a zaměstnance 
ministerstva vnitra (jedná se o UNITOP ČR jako střešní dobrovolné sdružení všech 
sportovních klubů policie, který je jediným zástupcem ČR pro sport v evropské i světové 
policejní sportovní asociaci). 
 

Název realizovaného programu: „Veřejně prospěšný program pro rok 2009 
v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a jejich dalších 
sportovních aktivit, včetně rekreačně – pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva 
vnitra nebo Policie České republiky, zaměstnanců organizačních složek státu, 
rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra, k plnění 
úkolů v oboru jeho působnosti“. 
 
• Vyhlášení dotačního řízení: do 31. července 2008 
• Uzavření dotačního řízení: do 15. září 2008 
• Vyhodnocení dotačního řízení: do 15. října 2008 
• Rozhodnutí ministra o dotaci: 24. března 2009 – I. část – 12.350.000 Kč 

27. listopadu 2009 – II. část – 3.000.000 Kč 
 

Dále se jednalo o zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, 
sportovní soutěže příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany a členů 
občanských sdružení. V rámci těchto aktivit bylo uvolněno na 18 projektů celkem 
3.553.000 Kč. 
 

Názvy dotačních programů: 
 
Grant č. 7 – Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích 
dobrovolných a profesionálních hasičů. 
 
Grant č. 8 – 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 
občanských sdružení. 
 
• Vyhlášení dotačního řízení: srpen 2008 
• Termín předložení žádostí: 31. října 2008 
• Datum vydání rozhodnutí: 11. května 2009 
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Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin 
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců a azylantů“  
 

V rámci této oblasti bylo na poskytování dotací NNO vyčleněno dle usnesení vlády 
č. 543/2008 500.000 Kč, a to v rámci programu Zapojení NNO do realizace státního 
integračního programu v roce 2009. Upravený rozpočet činil 250.000 Kč, z čehož bylo na 
projekty NNO v rámci výběrového řízení (Centrum pro integraci cizinců a Poradna pro 
integraci) uvolněno 170.000 Kč. 
 

Centrum pro integraci cizinců předložilo 2 žádosti o dotaci v celkové výši 40.000 Kč, 
přičemž 1 dotace byla poskytnuta na zajištění bydlení pro azylanty ve výši 30.000 Kč a druhá 
byla poskytnuta na zajištění zaměstnání pro azylanta ve výši 10.000 Kč. 
 

Poradna pro integraci předložila celkem 7 žádostí o dotaci v celkové výši 130.000 Kč, 
přičemž 3 dotace byly poskytnuty za zajištění bydlení azylantům v celkové výši 90.000 Kč 
a 4 dotace byly poskytnuty na zajištění zaměstnání azylantů v celkové výši 40.000 Kč. 
 

V této oblasti bylo vydáno 9 rozhodnutí o poskytnutí dotace NNO, a to v měsících 
březnu (4x), v dubnu, červnu, červenci, září a listopadu (vždy po jednom rozhodnutí). 
Realizace se uskutečnila v období do 31. prosince 2009. 
 
 
Hlavní oblast „Podpora rovných příležitostí žen a mužů“  
 

Nebylo realizováno formou dotací NNO. 
 
 
Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 

Nebylo realizováno formou dotací NNO. 
 
 
Hlavní oblast „Preventivně výchovné a vzdělávací činnosti“  
 

Tato oblast je zaměřena na výchovnou a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi 
a mládeží, preventivně výchovnou činnost obyvatelstva, právnických a podnikajících 
fyzických osob k předcházení požárům, propagace a historie v oblasti požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 
mimořádných událostech včetně publikační činnosti. V rámci této oblasti bylo uvolněno na 32 
projektů celkem 8.454.000 Kč. 
 

Názvy dotačních programů: 
 
Grant č. 3 – 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. 
 
Grant č. 4 – Preventivně výchovná činnost NNO při výchově obyvatelstva, právnických 
a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární 
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ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci 
při mimořádných událostech. 
 
Grant č. 5 – Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, integrovaného 
záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 
 
• Vyhlášení dotačního řízení: srpen 2008 
• Termín předložení žádostí: 31. října 2008 
• Datum vydání rozhodnutí: 11. května 2009 
 
 
Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj složek integrovaného záchranného systému 
a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy“ 
 

Jedná se o podporu systému odborné přípravy, zvyšování odborné kvalifikace 
příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy 
a územní samosprávy a členů složek integrovaného záchranného systému. Podpora 
akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému. V rámci této oblasti bylo 
uvolněno na 19 projektů celkem 9.843.000 Kč. 
 

Názvy dotačních programů: 
 
Grant č. 1 – Podíl NNO na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, 
zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní 
samosprávy a členů složek IZS. 
 
Grant č. 2 – Podíl NNO ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby 
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení 
civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS. 
 
Grant č. 6 – Akceschopnost ostatních složek IZS k poskytnutí plánované pomoci na 
vyžádání. 
 
• Vyhlášení dotačního řízení: srpen 2008 
• Termín předložení žádostí: 31. října 2008 
• Datum vydání rozhodnutí: 11. května 2009 
 
 
Hlavní oblast „Rozvoj dobrovolnické služby“ 
 

V oblasti státní dotační politiky Rozvoj dobrovolnické služby byly podpořeny 
organizace s akreditovaným projektem podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
a o změně některých zákonů. Jednalo se o podporu občanských sdružení, obecně prospěšných 
společností a evidovaných právnických osob (právnických osob církve). Státní účelová dotace 
byla poskytnuta NNO na činnost, při níž dobrovolníci poskytovali pomoc zejména osobám 
sociálně slabým, se zdravotním postižením, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, 
imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, jakož 
i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v  jejich volném čase. Menší počet podpořených 
projektů se týkal pomoci dobrovolníků v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí, 
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péče o zachování kulturního dědictví a pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních 
akcí. 
 

V roce 2009 byla na oblast Rozvoje dobrovolnické služby vydána veřejná finanční 
podpora v celkové výši 13.143.000 Kč na 155 projektů. Dotace byly určeny na pojištění 
dobrovolníků a na výdaje spojené s koordinací, evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou a se 
zajišťováním výkonu dobrovolnické služby. Výzva k podání žádostí o podporu pro oblast 
dobrovolnické služby byla stanovena k 31. prosinci 2008 z důvodu návaznosti na proces 
akreditací NNO, které dotačnímu řízení předchází. Informace o výši poskytnuté dotace byla 
uveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra dne 14. března 2009. Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace byla vydána k 21. dubnu 2009. Druhé mimořádné kolo dotačního řízení 
bylo vyhlášeno k 15. září 2009 a bylo určeno pouze pro organizace, které získaly akreditaci 
pro oblast dobrovolnické služby v průběhu roku 2009. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 
vydána k 9. listopadu 2009. 
 
 
Hlavní oblast „Prevence sociálně patologických jevů“  
 

K zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 
2008 až 2011, schválené usnesením vlády České republiky č. 1150 ze dne 15. října 2007, byly 
vyhlášeny výběrové dotační tituly Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem 
obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami 
a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí. 
 

Jednalo se o podporu občanských sdružení, obecně prospěšných společností 
a právnických osob církví, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti podpory a ochrany 
obětí obchodování s lidmi, nebo které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence 
domácího násilí nejméně jeden rok. 
 

Pro rok 2009 byla na oblast prevence sociálně patologických jevů vydána částka ve 
výši 5.225.000 Kč. V rámci dotačního programu Prevence obchodování s lidmi a pomoc 
obětem obchodování s lidmi byla rozdělena částka 3.800.000 Kč čtyřem NNO, osmi NNO 
byla v rámci dotačního programu Prevence domácího násilí s důrazem na práci 
s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí 
rozdělena částka 1.425.000 Kč. Dotace byly určeny na aktivity spojené s prevencí, sociálně 
právním poradenstvím a přímou pomocí obětem obchodování s lidmi. V oblasti domácího 
násilí byla dotace učena především na nastartování terapeutických a resocializačních 
programů pro osoby se zvýšeným rizikem k sociálně-patologickému jednání a na 
systematickou práci s dětmi jako svědky domácího násilí. 
 

Výzva k podání žádostí byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra 
dne 14. listopadu 2008. Uzávěrka žádostí o dotace byla 31. prosince 2008. Dne 24. února 
2009 zasedla odborná dotační komise a rozhodla o výši dotací pro jednotlivé NNO na základě 
žádostí o dotaci. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána k 27. březnu 2009. 
 

Všechny projekty proto byly přijatelné pro výběrové řízení a věcné posuzování. 
Předloženo bylo celkem 23 projektů (16 projektů na programy prevence domácího násilí a 7 
projektů na program obchodování s lidmi). Během přípravného období bylo s nevládními 
organizacemi jednáno a byly odstraněny některé formální nedostatky tak, aby komise mohla 
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jednat o všech předložených projektech. Členové komise posuzovali každý jednotlivý projekt 
z hlediska obsahového zaměření a z hlediska členění rozpočtu na projekt. 
 

Dotace byly poskytnuty NNO, které se zabývaly pomocí osobám nacházející se 
v prostitučním prostředí a vykazujících znaky obětí obchodování s lidmi, dále osobám, které 
byly nuceny k práci a vykazovaly znaky obětí obchodování s lidmi. Organizacím, které se 
zabývaly aktivitami směřujícími k identifikaci osob vykazujících znaky obětí obchodování 
s lidmi a na jejich přímou podporu a na prevenci obchodování s lidmi. Menší část dotace byla 
určena NNO, které pracovaly s násilnými osobami / pachateli domácího násilí, a které také 
vytvořily vzdělávací aktivity pro pracovníky státních orgánů a samosprávy a vzdělávací 
a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí. 
 
 
Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce“ 
 

V roce 2009 proběhla v gesci Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády ČR č. 690 
ze dne 9. června 2008 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009 a střednědobému 
výhledu jejího financování do roku 2011 realizace celkem 3 dotačních titulů, a to ve 
spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s., s občanským sdružením Berkat a s Organizací pro 
pomoc uprchlíkům, o.s. (vždy po jednom projektu). Upravený rozpočet činil 6.000.000 Kč 
a celá tato částka byla na projekty NNO uvolněna. 
 

Mezi vybrané zdrojové a tranzitní země migrace, u kterých Ministerstvo vnitra 
podpořilo tuto projektovou realizaci, patřila Gruzie a Ruská federace (Čečensko). 

 
Projekty byly sektorově zaměřeny na prevenci nelegální migrace, stabilizaci 

potenciálních migrantů a integraci sociálně slabých. Konkrétně šlo o zlepšení ekonomicko-
sociálního postavení žen, zejména živitelek rodin ze sociálně nejslabších vrstev, dále 
poskytnutí možnosti rekvalifikace pro mladé lidi postižené válkou a na pomoc při jejich 
následném zařazení na trh práce, dále na podporu obnovy školských kapacit vedoucích ke 
zvyšování schopnosti uplatnění se na trhu práce (projekty v Čečensku) a poskytnutí podpory 
vnitřně přesídleným občanům Gruzie, kteří se nemohou vrátit do svých původních domovů 
v Jižní Osetii (projekt v Gruzii). V této oblasti byla vydána 3 rozhodnutí o poskytnutí dotace 
NNO, a to v měsících dubnu, srpnu a září (vždy po jednom rozhodnutí). Realizace se 
uskutečnila v období do 31. prosince 2009. 
 
 
Hlavní oblast „Boj s korupcí“ 

 
Výzvy k zaslání žádosti o poskytnutí dotace na program Prevence korupčního 

jednání a Boj proti korupci – provozování protikorup ční linky 199 na rok 2009 byly 
zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra dne 4. listopadu 2008, termín pro 
podání žádosti o dotaci byl v případě programu Boj proti korupci – provozování 
protikorup ční linky 199 25. listopad 2008, v případě programu Prevence korupčního 
jednání 15. prosinec 2008. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 3.862.000 Kč. 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 byla 
ministrem vnitra podepsána 5. srpna 2009. 

 
V rámci programu Prevence korupčního jednání byl podpořen projekt občanského 

sdružení Oživení s názvem „Občan v právním státě III.“ a to částkou 548.000 Kč. Projekt je 
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zaměřen na poskytování expertní a servisní platformy pro občany postižené korupčním 
chováním, protikorupční aktivisty, iniciativy a opoziční zastupitele. Druhý projekt podpořený 
v rámci tohoto programu je projekt Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
s názvem „Provozování právní poradny v roce 2009“, který byl podpořen částkou 
861.000 Kč. Poradna poskytuje bezplatné právní poradenství občanům – přímým i nepřímým 
obětem korupce a tzv. whisleblowerům. V rámci programu Boj proti korupci – provozování 
protikorup ční linky 199 byl pak částkou 2.453.000 Kč podpořen projekt Transparency 
International – Česká republika, o.p.s. s názvem „Provoz protikorupční linky 199 v roce 
2009“. Provozování linky spočívá v zajištění chodu linky nezávislou organizací po celých 
dvacet čtyři hodin denně. 

 
V průběhu roku požádala Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

v předvídané lhůtě Ministerstvo vnitra o vydání nových rozhodnutí na oba výše zmíněné 
projekty, a to z důvodu změn, které bylo nutno v rámci finančního řízení projektu provést. 
Žádosti bylo vyhověno a dne 30. října 2009 byla vydána nová rozhodnutí. Změny neměly vliv 
na čerpání celkové výše dotace a neovlivnily realizaci ani kvalitu projektu. 
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Ministerstvo zahraničních věcí 
 
 

Odbor rozvojové spolupráce 
 
Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce“ 
 
Dotační program: Bilaterální projekty v sektoru školství, zdravotnictví a sociálního 
rozvoje 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení / uzávěrka dotačního řízení: pouze pokračující projekty 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen 2009 
• Čerpané prostředky: 21.852.000 Kč 
 
Dotační program: Rekonstrukční a rozvojová pomoc pro Gruzii 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení / uzávěrka dotačního řízení: pouze pokračující projekty 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen 2009 
• Čerpané prostředky: 20.352.000 Kč 
 
 
Hlavní oblast „Humanitární pomoc a řešení krizí“ 
 
Dotační program: Dotační řízení pro dlouhodobé humanitární krize; dále dotační 
mechanismus ad hoc k jednotlivým nepředvídatelným humanitárním situacím (přírodní 
katastrofy, aj.) 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v humanitární pomoci / řešení krizí 
• Vyhlášení dotačního řízení: 20. března 2009 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 24. dubna 2009 (rámcové náměty – tzv. concept notes) 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: červen 2009 
• Čerpané prostředky: 25.283.000 Kč 
 
 
Hlavní oblast „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“  
 
Dotační program: Podpora trojstranných projektů českých subjektů 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení dotačního řízení: 1. září 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 31. října 2008 (rámcové náměty – tzv. concept notes) 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen – duben 2009 
• Čerpané prostředky: 18.109.000 Kč 
 
 
Hlavní oblast „Posilování kapacit a partnerství NNO“  
 
Dotační program: Kapacity a partnerství NNO činných v rozvojové spolupráci 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení dotačního řízení: 1. září 2008 
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• Uzávěrka pro návrhy projektů: 17. října 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen – duben 2009  
• Čerpané prostředky: 8.491.000 Kč 
 
Dotační program: Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou 
spolupráci 
• Okruh příjemců: zastřešující organizace NNO nebo jiných oprávněných příjemců činných 

v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení dotačního řízení: 1. září 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 17. října 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen – duben 2009 
• Čerpané prostředky: 1.997.000 Kč 
 
Dotační program: Rozvojové vzdělávání a osvěta 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci 
• Vyhlášení dotačního řízení: 1. září 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 17. října 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána: březen – duben 2009 
• Čerpané prostředky: 13.267.000 Kč 
 
 

Odbor lidských práv a transformační politiky 
 
Dotační program: Program transformační spolupráce 
 

Transformační spolupráce od roku 2005 doplňuje systém zahraniční rozvojové 
spolupráce a soustřeďuje se na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, 
občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Cílem je podpora 
transformačních procesů s využitím specifické české zkušenosti s přechodem od totality 
k demokracii v 90. letech minulého století. 
 

V roce 2009 bylo podpořeno 27 projektů v 10 cílových zemích: Bělorusko, Bosna 
a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Myanmar (Barma), Srbsko 
a Ukrajina. 

 
• Okruh příjemců: NNO a další oprávnění příjemci činní v oblasti transformační spolupráce 
• Vyhlášení dotačního řízení: 19. září 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 31. října 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: leden – duben 2009 
• Uvolněné prostředky: 47.708.590 Kč 
 
 

Kancelář strategie, analýz a projektového řízení 
 
Dotační program: Projekty v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů 
 

Podporované oblasti: pořádání konferencí a seminářů k prezentaci prioritních témat 
české zahraniční politiky na pozadí aktuálních událostí a trendů, podpora účasti fyzických či 
právnických osob na konferencích a seminářích v zahraničí za účelem prezentace postojů ČR 
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v prioritních oblastech české zahraniční politiky, vědecké a výzkumné projekty, semináře 
a konference. 
 

V roce 2009 bylo podpořeno 9 projektů NNO 
 

• Vyhlášení dotačního řízení: 26. ledna 2009 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 6. března 2009 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: duben – červenec 2009 
• Čerpané prostředky: 2.860.000 Kč (vráceno 150.000 Kč) 
 
Dotační program: Česko-polské fórum 
 

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů pro rok 2009 bylo vyhlášeno na 
základě Memoranda o porozumění a založení Česko-polského fóra podepsaného 14. listopadu 
2008 a Česko-polské fórum tudíž nefiguruje v materiálu „Hlavní oblasti státní dotační 
politiky v ůči NNO pro rok 2009“ přijatém usnesením vlády ČR č. 692 ze dne 9. června 
2008. 
 

Podporovány jsou projekty realizované ve spolupráci s polským partnerem 
v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí a dále zejména projekty kulturní, 
vědecké a vzdělávací, včetně společných projektů a výměnných programů škol. 
 

V roce 2009 bylo podpořeno celkem 16 projektů, z toho 11 projektů NNO 
 

• Vyhlášení dotačního řízení: 6. března 2009 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 31. března 2009 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: červen – červenec 2009 
• Čerpané prostředky: 2.000.000 Kč (vráceno 92.000 Kč) 
 
 

Odbor pro kulturu, komunikaci a prezentaci 
 

Rozvoj zahraničních vztahů na nevládní úrovni; podpora českých krajanských 
komunit v zahraničí (celkem čerpáno 6.329.900 Kč ve třech dotačních programech) 
 
Dotační program: Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se 
zahraničím 
 

V roce 2009 bylo podpořeno celkem 31 projektů. 
 

• Vyhlášení dotačního řízení: 1. července 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 30. září 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: březen 2009 
• Čerpané prostředky: 3.147.900 Kč 
 
Dotační program: Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí 
 

V roce 2009 byly podpořeny 2 projekty. 
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• Vyhlášení dotačního řízení: 1. července 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 30. září 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: březen 2009 
• Čerpané prostředky: 1.030.000 Kč 
 
Dotační program: Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských 
komunit v zahraničí; péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému 
kulturnímu d ědictví 
 

V roce 2009 bylo podpořeno celkem 8 projektů. 
 

• Vyhlášení dotačního řízení: 1. července 2008 
• Uzávěrka pro návrhy projektů: 30. září 2008 
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace: březen 2009 
• Čerpané prostředky: 2 152 000 Kč 
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Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 
Dotační program: Protidrogová politika  
 
 Finanční prostředky vyčleněné na neinvestiční projekty protidrogové politiky byly 
v roce 2009 rozděleny na podporu sítě protidrogových pracovišť. Pro rok 2009 byly 
stanoveny následující priority: ambulantní léčba, substituční léčba, detoxifikace, ústavní léčba, 
kontaktní centra a terénní služby. Dále Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje bezplatně 
dostupný jeden substituční preparát – jedná se o metadonovou substanci, která je plně hrazena 
pro celou ČR prostřednictvím dotačního programu. 
 
• Termín vyhlášení:   1. července 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 30. září 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: květen 2009 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky 
nemocné a seniory“ 
 
Dotační program: Péče o děti a dorost 
 

K programu lze stručně uvést, že program byl naplněn v souladu s vyhlášenou 
Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro přidělování neinvestičních prostředků na program 
Péče o děti a dorost pro rok 2009 a stanovenými prioritami – prevence dětských úrazů 
a podpora mentálního zdraví dětí, a to s ohledem na výši přidělených finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. 
 
• Termín vyhlášení:   19. listopadu 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 31. prosince 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: červen 2009 
 
 
Hlavní oblasti „Prevence sociálně patologických jevů“ a „Péče o ohrožené a problémové 
skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 
Dotační program: Prevence kriminality 
 

Program byl naplněn v souladu s vyhlášenou Metodikou Ministerstva zdravotnictví 
pro přidělování neinvestičních prostředků na program Prevence kriminality pro rok 2009 
a stanovenými prioritami v oblasti prevence násilí na dětech, a to s ohledem na výši 
přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 
• Termín vyhlášení:   19. listopadu 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 31. prosince 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: červen 2009 
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Hlavní oblasti „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky 
nemocné a seniory“ a „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová 
politika“  
 
Dotační program: Národní program prevence HIV / AIDS 
 

Program podpořil zejména provoz Domu světla, bezplatnou non-stop poradenskou 
telefonní linku, internetovou poradnu, terénní screeningové programy, bezplatné anonymní 
testování na infekci HIV, vznik informačních materiálů. 
 
• Termín vyhlášení:   24. listopadu 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 20. prosince 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: duben / květen 2009 
 
 
Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky 
nemocné a seniory“ 
 
Dotační program: Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 
 

V programu Národní program zdraví byly poskytnuty dotace projektům podpory 
zdraví v oblasti zdravého životního stylu – omezování kuřáctví, zdravé výživy, aktivního 
stárnutí apod. 
 
• Termín vyhlášení:   27. října 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 1. prosince 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: červen 2009 
 
Dotační program: Program grantové podpory 
 

Program byl určen na podporu projektů NNO zvyšujících účast zdravotně postižených 
a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu a podporu občanských sdružení, 
k jejichž podpoře se stát zavázal zvláštním zákonem. 

 
Z programu byly podporovány rekondiční a edukační pobyty se zdravotním 

programem, edukační docházkové akce (kurzy a výcviky), ediční činnost, přednášky 
(o problematice zdravotního postižení a chronických onemocnění, včetně prevence) 
a organizačně administrativní servis občanských sdružení. 

 
Program je nástrojem Ministerstva zdravotnictví pro plnění Střednědobé koncepce 

státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 605 ze dne 
16. června 2004). 
 
• Termín vyhlášení:   srpen 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 30. září 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: březen / duben 2009 
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Dotační program: Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
 

Podpořeny byly projekty vyrovnávající příležitosti občanů se zdravotním postižením 
a chronickým onemocněním s ostatní populací. 

 
Program je nástrojem Ministerstva zdravotnictví pro plnění Střednědobé koncepce 

státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 605 ze dne 
16. června 2004) a Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny (usnesení vlády č. 292 ze dne 26. března 2008). 
 
• Termín vyhlášení:   srpen 2008 
• Termín uzávěrky projektů: 31. října 2008 
• Termín vydání rozhodnutí: duben / květen 2009 
 
 
Hlavní oblast: „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“  
 
Dotační program: Zdravotnické vzdělávací programy 
 

Pro rok 2009 nebylo pro NNO dotační výběrové řízení v rámci tohoto programu 
vyhlášeno pro nedostatek finančních prostředků. Prioritou pro tento rok bylo specializační 
vzdělávání zdravotnických pracovníků. 
 
 
Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce“ 
 
Dotační program: Projekty rozvojové spolupráce 
 

V rámci programu byl realizován projekt občanského sdružení Likvidace lepry – 
Nemocniční komplex s bezplatnou léčbou pro malomocné, pacienty s TBC a HIV / AIDS 
v Midnapore (Indie). 
 
• Termíny:    Doba realizace 2008 – 2009 
 
 
Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj složek integrovaného záchranného systému 
a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy“ 
 

V roce 2009 nebyly Odborem krizové připravenosti, vzhledem k možnostem rozpočtu, 
vyhlášeny projekty na přípravu a řešení krizových situací pro příjemce z řad NNO. 
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Ministerstvo zemědělství 
 
 
 Pro rok 2009 se Ministerstvo zemědělství přihlásilo k těmto hlavním oblastem státní 
dotační politiky vůči NNO: 
 
• Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné 

a seniory 

• Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 

• Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 

• Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví 

• Zapojení do zahraničních programů 

• Podpora rovných příležitostí žen a mužů 

• Podpora venkova 

• Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika 

• Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů 

• Zájmová a další volnočasová činnost dětí a mládeže 

 
Žádosti jsou Ministerstvem zemědělství přijímány do 30. září roku předešlého před 

dotačním, dotace žádají převážně stejné NNO, zaměřené na zemědělství, myslivost, rybářství 
a podobné aktivity, musí splňovat kritérium celostátní působnosti. 
 

Programy musí naplňovat Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO za rok 2009. 
 
Dotační programy: 
 
• Výchova mládeže i dospělých k ochraně přírody a myslivosti, propagace, 

výstavnictví, kynologie, sokolnictví a odborné semináře. (Českomoravská myslivecká 
jednota, o.s.) 

• Podpora sportovního rybolovu a hospodaření na rybářských revírech. (Český 
rybářský svaz, o.s.) 

• Vzdělávací a společensko-prospěšná činnost, plemenářská práce v chovu včel, 
tlumení nemocí včel. (Český svaz včelařů, o.s.) 

• Semináře „Tradice v myslivosti“ a 16. Svatohubertské slavnosti na Kuksu a vydání 
publikace „Myslivost jako součást hospodářské činnosti v přírodě a krajin ě“ (Řád 
sv. Huberta se sídlem v Kuksu) 
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• Podpora a rozvoj zájmového chovatelství v ČR (Český svaz chovatelů) 

• Odborné vzdělávání včetně odborné ediční činnosti, výstavní činnost zaměřená na 
prezentaci výsledků zahrádkářské činnosti, činnost odborných poraden. Práce 
s mládeží, tvorba a ochrana životního prostředí, mezinárodní spolupráce. (Český 
zahrádkářský svaz, o.s.) 

• Zajištění činnosti mezinárodního koordinačního centra pro vědu a výzkum v oblasti 
ekologie zvěře. (Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s.) 

• 3. mistrovství Evropy v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní. (Asociace 
svazu chovatelů koní ČR) 

 
 
Rozhodnutí o přidělení dotace byla vydána v průběhu měsíce ledna 2009. 
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Ministerstvo životního prostředí 
 
 

Dotační politika Ministerstva životního prostředí vůči NNO v roce 2009 vycházela 
z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009 (usnesení vlády č. 692 ze 
dne 9. června 2008), konkrétně z hlavní oblasti „Ochrana životního prostředí, udržitelný 
rozvoj“. Další východiska pro naplnění programu dotací pro NNO v této oblasti tvořily: 
 
• Státní politika životního prostředí (usnesení vlády č. 235 ze dne 17. března 2004), 

• Strategie udržitelného rozvoje (usnesení vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004), 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti (usnesení vlády č. 620 ze dne 25. května 2005), 

• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (usnesení vlády 
č. 1048 ze dne 23. října 2000), 

• Rozvojový program environmentálního poradenství v ČR pro období 2008 – 2013 
(usnesení vlády č. 408 ze dne 16. dubna 2008), 

• politiky krajů. 

 
Programů bylo vyhlášeno celkem pět, z čehož program koordinačních projektů 

v ochraně přírody a krajiny spadal do gesce Sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva 
životního prostředí, a zbývající programy byly v gesci Sekce ekonomiky a politiky životního 
prostředí. Ve všech programech bylo v roce 2009 celkově podpořeno 106 projektů částkou 
29.800.000 Kč. 
 
Termíny: 
• Vyhlášení výběrového řízení pro tematické oblasti A – F:  20. srpna 2008 
• Vyhlášení výběrového řízení pro tematickou oblast G:   24. října 2008 
• Uzávěrka A – F:        3. října 2008 
• Uzávěrka G:        5. prosince 2008 
• Vydání rozhodnutí A – F:      březen 2009 
• Vydání rozhodnutí G:       duben 2009 
 
Stručný popis jednotlivých programů / tematických oblastí: 
 
A – Změna klimatu 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 3.083.560 Kč na 12 projektů NNO. Projekty byly 
zaměřeny na udržitelnou energetiku, udržitelnou dopravu a ochranu klimatu. 
 
B – Ochrana přírody a krajiny 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 2.420.420 Kč na 17 projektů NNO. Projekty byly 
zaměřeny zejména na: 
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• zkvalitnění ochrany a péče o významná stanoviště (regionálně a náhodně), jež nejsou 
součástí zvláště chráněných území, 

• zkvalitnění ochrany a péče zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, 
• monitoring a potlačování invazních druhů živočichů a rostlin, 
• posílení ekologické stability krajiny, zajištění udržitelného rozvoje a biologické 

rozmanitosti krajiny. 
 
C – Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 1.451.150 Kč na 6 projektů. Projekty byly 
zaměřeny na oblast chemických a zdraví škodlivých látek, oblast kvality a ochrany vod, oblast 
kvality a ochrany ovzduší a oblast hluku. 
 
D – Odpady 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 1.574.625 Kč na 7 projektů. Projekty byly 
zaměřeny na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a recyklování odpadu. 
 
E – Kvalita života, udržitelný rozvoj 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 4.101.468 Kč na 18 projektů. Projekty byly 
zaměřeny na udržitelný rozvoj na místní, regionální i národní úrovni, udržitelnou spotřebu a 
životní prostředí ve městech. 
 
F – Průřezová témata 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 10.568.777 Kč na 44 projektů. Projekty byly 
zaměřeny na takové aktivity NNO, které pokrývají většinu základních environmentálních 
témat; zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, environmentální 
poradenství, právo a životní prostředí. 
 
G – Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny 
 

V tematické oblasti bylo přiděleno 7.000.000 Kč na 4 projekty. Projekty zahrnovaly 
celostátní koordinaci aktivit NNO v oblastech: 

 
• ochrana biodiverzity, 
• síť záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy, 
• pozemkové spolky. 
 
Seznam hlavních podporovaných aktivit v rámci všech tematických oblastí: 
 
• Aktivity v rámci předsednictví České republiky v Radě EU a zapojení NNO do dalších 

významných mezinárodních akcí 
• Zapojování veřejnosti do rozhodování, účast veřejnosti v řízeních 
• Aktivní prosazování práva, účast na tvorbě legislativy a systémových změn, lobbying 
• Praktické činnosti v ochraně přírody a krajiny, monitoring, management 
• Environmentální vzdělávání a osvěta dospělých (veřejné správy, podnikatelů, NNO, 

veřejnosti, apod.) 
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• Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže 
• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta rodin a dětí předškolního věku 
• Environmentální poradenství na regionální i celostátní úrovni 
• Poskytování environmentálních informací (včetně elektronických) 
• Vydávání publikací a periodik (včetně elektronických) 
• Osvětové kampaně a akce 
• Podpora zapojování dobrovolníků 
• Propagace projektových aktivit 
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Úřad vlády 
 
 
Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, protidrogová politika“ 
 

Neinvestiční finanční prostředky pro programy protidrogové politiky v rámci 
rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před drogami, alkoholem, 
nikotinem a jinými návykovými látkami: 
 
a) Certifikované programy: 

i specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence, 
ii  kontaktní a poradenské služby, 
iii  terénní programy, 
iv ambulantní léčba (včetně projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům 

v substituční léčbě) 
v stacionární programy, 
vi rezidenční péče v terapeutických komunitách, 
vii  ambulantní doléčovací programy. 

b) Programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti: 
i služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, 
ii  mezinárodní projekty, 
iii  projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, 
iv projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog 
či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti. 

 
• Termín vyhlášení:      30. června 2008 
• Termín podání žádostí:     30. září 2008 
• Termín projednání Dotačním výborem RVKPP1: prosinec 2008 
• Termín schválení rozdělení dotací RVKPP:  30. ledna 2009 
• Rozhodnutí o přidělení dotace jednotlivým NNO: březen 2009 
 
 
Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin 
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců a azylantů“  
 
Dotační program: Kampaň proti rasismu 2009 
 
 V rámci tohoto dotačního programu rozdělil Ú řad vlády České republiky na kampaň 
proti rasismu celkem 16 dotací pro NNO v celkové výši 3.600.000 Kč. 
 
Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, 
podprogram B „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2009“ 
 
• Termín vyhlášení:      7. prosince2008 
• Uzávěrka:       6. ledna 2009 
• Termín podpisu rozhodnutí:    2. června 2009 
• Neinvestiční dotace byla organizacím zaslána v polovině června 2009 

                                                 
1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
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Dotace byla poskytnuta na podporu a pomoc příslušníkům romských komunit 

a obyvatelům vyloučených lokalit s cílem předcházet sociálnímu vyloučení. 
 
Priority dotačního programu: 
 

• Oblast prevence sociálního vyloučení, tj. byly podporovány zejména terénní programy, 
vzdělávání terénních pracovníků, zdravotně preventivní programy 

• Preventivní programy pro děti a mládež a poradenství v romských komunitách / lokalitách, 
kde hrozí sociální vyloučení 

• Oblast komunitní práce ve vyloučených lokalitách, tj. byly podporovány projekty se 
zaměřením na podporu a pomoc lidem žijícím ve vyloučených romských komunitách / 
lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších 
osob nebo společným úsilím dané komunity 

 
 
Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky 
nemocné a seniory“ 
 
Dotační program: Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně 
postižených na rok 2009 
 

Program byl vyhlášen začátkem října 2008 s datem uzávěrky 14. listopadu 2008. 
Rozhodnutí byla vydána v březnu a dubnu 2009. 
 


