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III. 

Zpráva o stavu decentralizace finančních prostředků určených na státní 
dotace na projekty nestátních neziskových organizací na úroveň kraj ů 

 

1. Úvod 

Zpráva byla zpracována z podkladů ministra financí, ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy, ministra práce a sociálních věcí, ministryně zdravotnictví a ministra kultury, které 

byly poskytnuty místopředsedovi vlády a předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace (dále jen "Rady") na základě usnesení vlády č. 642/2002. Ministerstvo financí 

zpracovalo své stanovisko z titulu správce státního rozpočtu a současně resortu, který připravuje 

legislativní východiska k problematice decentralizace státních finačních prostředků v rámci 

reformy veřejné správy. Ostatní ministerstva poskytla své podklady jako dotující resorty. 

Ministerstva byla vybrána pro spolupráci na předkládané zprávě s ohledem na objemy finančních 

prostředků, každoročně věnovaných na projekty nestátních neziskových organizací (dále jen 

"NNO"). Pro decentralizaci těchto finančních prostředků jsou tato ministerstva rozhodující, 

protože v současné době rozdělují na projekty NNO největší objemy finančních prostředků ze 

státního rozpočtu. Z Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 20021 

vyplývá, že uvedená ministerstva vyplatila na projekty NNO v roce 2002 částku 3.043,15 mil. 

Kč, což je 95,6 % všech finančních prostředků ze státního rozpočtu, které byly v roce 2002 

poskytnuty NNO. O zbývajících 4,4 % se dělí Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Decentralizace těchto nevelkých objemů finančních 

prostředků ze státního rozpočtu není rozhodující ani smysluplná, protože podporují pouze 

celostátní NNO nebo projekty celostátního významu a v malém počtu projektů.  

Podklady uvedených ministerstev jsme postoupili všem čtrnácti krajům prostřednictvím 

členů Rady a Výboru Rady pro spolupráci s regiony, kteří v těchto orgánech kraje zastupují na 

základě doporučení svých hejtmanů. Požádali jsme je o reakci, která by reprezentovala většinový 

názor nejen volených zastupitelů kraje, ale i profesních útvarů krajských úřadů.  

 

Reakce na podklady ministerstev jsme obdrželi pouze od šesti krajů a jsou součástí této 

zprávy. Odrážejí názory krajů na postup centra při reformě veřejné správy, a to nejen v případě 

decentralizace finančních prostředků na projekty NNO. 

                                                 
1 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 byl zpracován 
a předložen vládě na základě jejího usnesení č. 642/2002. Schválen byl usnesením vlády č. 597 ze dne 18. června 
2003. 



 

2. Stanoviska vybraných ministerstev a reakce krajů 

Ministerstvo financí (dále jen "MF") 

(MF není dotujícím resortem, ale jeho stanovisko je důležité z titulu správce státního rozpočtu a 

také zpracovatele právních předpisů, týkajících se správy veřejných financí).  

K přesunu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které byly dosud určeny na 

projekty NNO, do rozpočtu krajů lze podle MF přistupovat dvojím způsobem: 

1) Zahrnout objem dotací přesouvaných na kraje do rozpočtového určení daní. Tím se 

tento objem stane součástí podílu krajů na daňových příjmech, tj. ztratí původní 

účelovost. Takto poskytované dotace nebudou projevem státní politiky a bude záležet 

pouze na samosprávném rozhodnutí krajů, jak budu takové finanční prostředky 

použity. 

2) Zahrnout každoročně do návrhu rozpočtu územních samosprávných celků účelové 

dotace pro NNO tím, že jejich rozdělení při dodržení daného účelu bude v kompetenci 

krajských orgánů.  

Obě navržené varianty předpokládají zakotvení v příslušné právní úpravě. V případě 

varianty č. 1) v novele zákona o rozpočtovém určení daní (jak učinilo MPSV), v případě varianty 

č. 2) v jiné právní úpravě, (např. v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích), která určí specielní 

povinnosti krajů k určité oblasti, v níž NNO působí, a také k nim samým.  

MF uvádí, že zapracovalo do návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, který vláda projednala a schválila svým usnesením č. 568 dne 11. června 2003, 

z hlediska podpory NNO pouze převod části výdajů z kapitoly MPSV na podporu aktivit NNO 

působících na místní a regionální úrovni v celkové výši 403 mil. Kč. Žádné další ministerstvo ze 

své kapitoly státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtového určení daní finanční prostředky 

určené na dotace NNO nepřevedlo.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") 

(MŠMT v roce 2002 poskytlo na projekty NNO 1.140,517 mil. Kč především v oblasti rozvoje 

sportu a tělovýchovy a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže2) 

 Jednotlivé útvary MŠMT neuvažují o převodu dotačních kompetencí a s tím souvisejících 

finančních prostředků na kraje. MŠMT připravuje pro rok 2004 vyhlášení následujících 

dotačních programů, které budou financovány z centra: 

• Podpora rozvoje sportu a tělovýchovy 

                                                 
2 Zdroj: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002. 



• Podpora práce s dětmi a mládeží 
• Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
• Podpora příslušníků národnostních a etnických menšin 
• Podpora NNO v oblasti regionálního školství 

 
V programu podpory Rozvoj sportu a tělovýchovy a Podpory práce s dětmi a mládeží 

MŠMT pro rok 2004 počítá s tím, že bude určitým způsobem "decentralizován" rozhodovací 

proces, např. v podprogramu Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení budou 

žádosti podávat souhrnně i krajské orgány. V programu Podpora práce s dětmi a mládeží bude 

příslušný odbor MŠMT spolupracovat od vyhlášení programu až po výběr projektů se zástupci 

delegovanými kraji. Konečné rozhodnutí však zůstane ministryni školství, mládeže 

a tělovýchovy a dotační prostředky k těmto programům budou součástí státního rozpočtu 

kapitoly MŠMT. 

� Hl. m. Praha zdůrazňuje, že ze skutečnosti, že MŠMT neuvažuje pro rok 2004 převést 

dotační kompetence na kraje, vyplývá horší dostupnost dotací pro žadatele. Způsob zapojení 

krajů jako doporučovatelů není odpovídající současné situaci s ohledem na samostatné úkoly 

kraje. Lokální NNO v oblasti tělovýchovy a sportu a volného času dětí a mládeže se 

nemohou za stávající situace do dotačních programů MŠMT účinně zapojit. Nelze akceptovat 

návrh, že kraj bude figurovat jako spoluvyhlašovatel, protože nejsou vyjasněné kompetence, 

není určen zadavatel podmínek a není stanoveno, kdo bude provádět kontrolní činnost. Jako 

vhodnější řešení vidí modelovou situaci z letošního roku, kdy toto vše bylo zajištěno z 

úrovně kraje. Hl. m. Praha zdůrazňuje, že by bylo chybou, aby se každý rok měnila pravidla 

při vyhlašování dotačních řízení na tyto programy i s ohledem na kompetence mezi 

jednotlivými články veřejné správy. 

� Jihomoravský kraj nesouhlasí s tím, že v uvedených dotačních programech neplánuje 

MŠMT žádnou decentralizaci příslušných finančních prostředků do samostatných rozpočtů 

jednotlivých krajů. 

� Kraj Vyso čina považuje navrženou spolupráci s jednotlivými kraji za nevhodnou - nejde o 

uplatnění jejich vlastních kompetencí v těchto oblastech, ale vnímá ji spíše jako 

administrativní zátěž pro kraj. K tomuto stanovisku zastupitelů se také přiklání odbor školství 

a mládeže kraje Vysočina, který připomíná, že drtivá většina sportovních programů 

dotovaných MŠMT je určena pouze pro velké střešní organizace, zatímco na NNO, které 

organizují sport na lokální úrovni a stojí mimo střešní organizace, tyto programy nepamatují.   

� Moravskoslezský kraj vyjadřuje nesouhlas s tím, že program Podpora práce s dětmi 

a mládeží u místních NNO byl opět krajům odebrán a převeden zpět na MŠMT (jde o realitu 



roku 2004 oproti roku 2003). Zejména považuje za nutné, aby v kompetenci krajů zůstala 

podpora krajských rad dětí a mládeže.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") 

(MPSV v roce 2002 vyplatilo na projekty NNO 985,895 mil. Kč v oblasti poskytování sociálních 

služeb3) 

MPSV připravuje pro rok 2004 vyhlášení následujících dotačních programů již členěných 

podle podporovaných aktivit NNO. Jde o: 

• Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni 
- podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku 
- podpora aktivit na sociální prevenci a prevenci kriminality 
- podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených 

romských komunitách 
- podpora aktivit zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se 

zdravotním postižením 
• Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni  

- podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku 
- podpora aktivit na sociální prevenci a prevenci kriminality 
- podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených 

romských komunitách 
- podpora aktivit zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se 

zdravotním postižením 
• Program podpory pilotních projektů  

- Tento program bude vyhlášen podle možností státního rozpočtu a určen podle 
priorit MPSV. 

 
MPSV předpokládá v oblasti sociálních služeb přenesení kompetencí v dotační politice 

vůči NNO na krajskou úroveň, přičemž se snaží o to, aby nedošlo ke snížení rozsahu a úrovně 

kvality poskytování sociálních služeb. Již v roce 2002 se zástupci krajů na dotačním řízení 

podíleli (posuzovali přijaté projekty k poskytnutí státní dotace). V dotačním řízení v roce 2003 

požádalo MPSV jednotlivé kraje o jmenování krajského koordinátora dotačního řízení. Krajům 

byla také navržena určitá virtuální finanční částka, kterou mohly rozdělit na základě priorit kraje. 

Definitivně o výši poskytnuté neinvestiční dotace však rozhodoval ministr práce a sociálních 

věcí a příslušné finanční prostředky byly součástí státního rozpočtu, kapitoly MPSV. 

MPSV tyto kroky považuje za přípravu na skutečnou decentralizaci části finančních 

prostředků určených na tento účel. Pro rok 2004 MPSV převedlo prostřednictvím novely zákona 

č. 243/2000, Sb., o rozpočtovém určení daní, částku 403 mil. Kč, která zahrnuje část prostředků 

na podporu regionálních aktivit NNO, tj. sociální služby na místní a regionální úrovni (vyjma 

programu protidrogové politiky, programu sociální prevence a prevence kriminality a podpory 

                                                 
3 Zdroj: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002. 



projektů integrace romské komunity - v těchto případech se jedná o státní dotační politiku, která 

má své právní východisko v některém ze zákonů upravujících tuto oblast). Tyto finanční 

prostředky byly rozděleny mezi jednotlivé kraje podle počtu obyvatel (s výjimkou Hl. m. Prahy, 

které je navrhován převod ve výši skutečných výdajů MPSV na tyto činnosti podle roku 2003)- 

viz tabulka4: 

Kraj Oblast podpory regionálních 
aktivit NNO (v mil. K č) 

Hl. m. Praha 87,814 
Středočeský 39,177 
Jihočeský 21,762 
Plzeňský 19,158 
Karlovarský 10,566 
Ústecký 28,565 
Liberecký 14,898 
Královéhradecký 19,149 
Pardubický 17,679 
Vysočina 18,068 
Jihomoravský 39,198 
Olomoucký 22,210 
Zlínský 20,708 
Moravskoslezský 44,128 
Celkem: 403,080 
 

MPSV konstatuje, že naplnění principiu subsidiarity a delimitace ústřední moci na kraje 

povede pravděpodobně k efektivnějšímu využívání veřejných zdrojů, k jednoduchosti 

a plynulosti finančního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem a snížení administrativní 

náročnosti dotačního řízení. Uvádí však i rizika, která není možné opomenout, např.  samospráva 

si může stanovit jiné priority a převést zdroje ze sociální do jiné oblasti. Také stát ztrácí možnost 

regulovat sociální služby na celém území podle své politiky a v závislosti na správě daní existují 

jen omezené možnosti ošetřit územní rozdíly. Základním problémem decentralizace sociálních 

služeb je však neexistující právní předpis, který by nastavil standardy sociálních služeb, a tím 

státu umožňoval intervenovat do jejich množství a kvality.  

� Hl. m. Praha uvedlo, že podle vyjádření MF mělo Hl. m. Praha dostat od MPSV skutečné 

výdaje na sociální služby v objemech roku 2003. MPSV naopak upozornilo Hl. m. Prahu na 

riziko, že by v končené fázi mohlo dostat až o 80 mil. Kč méně - Hl. m. Praha vyjadřuje 

obavu, že toto snížení by mohlo způsobit kolaps sociálních služeb. Jako další riziko uvádí, že 

decentralizované prostředky na sociální služby jdou do samostatného rozpočtu kraje a nejsou 

účelově vázané a kraj může využít tyto finanční prostředky pro jiný účel než pro NNO v 

                                                 
4 Zdroj: stanovisko MF. 



sociálních službách. V současné době se Hl. m. Praha chystá připravit grantové řízení na 

sociální služby pro rok 2004, ale z postojů MPSV není jasné, co bude potřebné zajistit ze 

samostatného rozpočtu kraje místo tohoto resortu. K oblasti prevence kriminality připomíná, 

že jde o určitou roztříštěnost takového financování, protože stejné aktivity jsou financovány 

jak MPSV, tak MV (v rámci součinnostního programu prevence kriminality na místní 

úrovni). Tuto roztříštěnost by bylo možné odstranit decentralizací financování prevence 

kriminality z úrovně krajů. 

� Jihomoravský kraj s uspokojením konstatuje, že spolupráce MPSV s kraji je na dobré 

úrovni. Navrhovaný způsob decentralizace dotačních prostředků na sociální služby 

v samostatné působnosti kraje v rozsahu jedné třetiny objemu finančních prostředků však 

považuje za nepřijatelný. Požaduje, aby se podíl decentralizovaných finančních prostředků v 

této oblasti zvýšit z jedné na dvě třetiny.  

� Kraj Vyso čina pozitivně hodnotí přístup MPSV, které se rozhodlo jako první z ministerstev 

převést část dotačních prostředků pro NNO na kraje. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

připomíná, že ze stanovisek tohoto i dalších ministerstev je patrná nedůvěra k dotačním 

politikám krajů. Obava, že rozdílné dotační politiky krajů mohou vést k nerovnostem mezi 

nimi, by neměla být důvodem k omezení decentralizování příslušných finančních prostředků. 

Vzhledem k blížící se nutnosti získat prostředky na dofinancování projektů NNO, které 

budou úspěšně žádat o příspěvek ze strukturálních fondů EU, vyjadřuje obavu, zda kraje 

budou mít dostatek financí na zajištění této spoluúčasti u projektů reagujících na vyhlášené 

programy ministerstva. Vyhlašování programů MPSV v dalších letech by mělo být daleko 

více provázáno s vyhlašováním dotačních programů z Fondu Vysočina, aby byla zajištěna 

reálná možnost spolufinancování. K tomu je nutná velmi úzká spolupráce mezi MPSV a 

jednotlivými kraji.  

� Moravskoslezský kraj nemá ke stanovisku tohoto resortu žádné připomínky a návrhy. 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "MZ") 

(MZ v roce 2002 poskytlo na projekty NNO 336,862 mil. Kč v oblasti ochrany a podpory zdraví, 

včetně péče o zdravotně postižené a v oblasti péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel5) 

MZ připravuje pro rok 2004 vyhlášení následujících dotačních programů, které budu 

financovány z centra: 

• Program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací - projekty pro 
zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním 
zdravotním stavu 

                                                 
5 Zdroj: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002. 



• Program podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně 
postižených  

• Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
• Program "Zdravé stárnutí" 
• Program na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a rozšíření 

dostupnosti informací o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví 
• Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 
• Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 
• Program protidrogové politiky 
• Program podpory horských a vodních záchranných služeb 
• Program pomoci při nenadálých událostech 

 
Ze stanoviska ministryně zdravotnictví vyplývá, že MZ poskytuje dotace pouze na 

projekty celostátně a nadregionálně působících NNO a v programech, které jsou vyjádřením 

státní politiky na národní úrovni k řešení určitě problematiky (např. HIV/AIDS, zdravotně 

postižení občané). Od poloviny devadesátých let se objem prostředků určených na aktivity NNO 

snižuje. Tento trend již eliminoval projekty s místní a nejnověji i krajskou působností. MZ proto 

nepočítá v roce 2004 s decentralizací finančních prostředků určených na dotační politiky vůči 

NNO na úroveň krajů.  

� Jihomoravský kraj považuje za žádoucí podporovat rozvoj činnosti NNO v oblastech, 

vymezených MZ, z krajských úrovní.  

� Moravskoslezský kraj nemá k vyjádření MZ žádné připomínky a návrhy.  

 

Ministerstvo kultury (dále jen "MK") 

(MK v roce 2002 poskytlo na projekty NNO 125,951 mil. Kč především v oblasti rozvoje kultury, 

záchrany kulturního dědictví, práv příslušníků národnostních a etnických menšin a ochrany a 

podpory zdraví, včetně péče o zdravotně postižené6) 

MK připravuje pro rok 2004 vyhlášení celé řady dotačních programů v těchto oblastech 

své působnosti: 

• oblast profesionálního umění a knihoven 
• oblast podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby, literatury, 

výtvarného umění, architektury, uměleckých řemesel a designu 
• oblast podpory regionální a národností kultury 
• oblast movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
• oblast hromadných sdělovacích prostředků 
• oblast přípravy na vstup do EU 
• oblast církví a náboženských společností 

 

                                                 
6 Zdroj: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002. 



Ve stanovisku ministra kultury se uvádí, že MK převedlo na základě usnesení vlády 

č. 237/2003 do rozpočtového určení výnosů daní ve prospěch příjmů krajů 302,31 mil. Kč, a to z 

programů Regionální funkce knihoven, Podpora českých divadel a Památková péče (příspěvky 

pro vlastníky kulturních památek). V žádné z uvedených oblastí, ve kterých MK decentralizovalo 

příslušné finanční prostředky prostřednictvím rozpočtového určení daní, nejde o podporu 

projektů NNO působících v oblasti kultury.  

MK neuvažuje o decentralizaci podpory NNO. Jako důvod uvádí, že by se tím stát zřekl 

přímé odpovědnosti ve smyslu Strategie účinnější státní podpory kultury, schválené vládou 

usnesením č. 40/2001. Jako další důvod MK uvádí, že v rámci jednotlivých dotačních programů, 

vyhlašovaných pro NNO, podporuje již několik let pouze projekty s celostátním 

a nadregionálním významem.  

� Hl. m. Praha považuje za účelné, že si MK nadále ponechá některé finanční prostředky 

určené NNO ve vyjmenovaných oblastech kultury. Pokud má MK obavu z rizika, že 

decentralizované finanční prostředky by kraje nemusely beze zbytku využít pro uvedené 

účely, navrhuje Hl. m. Praha jejich převedení do rozpočtu krajů smluvně s jejich účelovým 

určením. Nesouhlasí však s připravovaným metodickým pokynem MK (standardy 

regionálních funkcí knihoven a kooperativní financování uměleckých těles), který je určený 

také pro výkon samosprávných funkcí kraje. 

� Jihomoravský kraj vyjádřil své přesvědčení, že decentralizace finančních prostředků na 

podporu NNO by v resortu ministra kultury měla být důslednější tak, aby kraje mohly 

naplňovat své samosprávné kompetence. Nesouhlasí s deklarovanými obavami a vnímá je 

jako nedůvěru ke krajské samosprávě.  

� Kraj Vyso čina by uvítal decentralizaci části finačních prostředků na akce mezinárodního 

charakteru. Pokud by se v tomto případě mechanismus decentralizace jevil jako příliš 

náročný, navrhuje zvážit možnost, aby jednotlivé kraje mohly být příjemci v rámci dotačního 

programu tohoto druhu vyhlášeného ministerstvem.  

� Moravskoslezský kraj (příslušný odbor krajského úřadu) nepovažuje za opodstatněné obavy 

MK o rozptýlení finančních prostředků převáděných na kraje do jiných oblastí. Naopak v 

oblasti regionální a národnostní kultury kraje dnes poskytují více prostředků než poskytovaly 

dříve okresní úřady ze státního rozpočtu (dle údajů MK poskytovaly všechny okresy v ČR na 

tuto oblast 9 mil. Kč, ale jen v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2003 byla na tuto 

oblast vyčleněna částka 5,2 mil. Kč).  

� Olomoucký kraj  považuje za smysluplné, aby programy v oblasti podpory divadla, hudby, 

literatury, výtvarného umění, architektury, uměleckých řemesel a designu byly podporovány  



s ohledem na svůj charakter z centra. Pouze doporučuje, aby ve výběrových komisích byli 

zastoupeni odborníci z krajů. Nesouhlasí však s centralizací podpory v oblasti regionální a 

národnostní kultury. Uvádí, že po ukončení působnosti okresních úřadů je skutečně pravda, 

že MK podporuje aktivity s celostátním a regionálním významem. Úlohu okresních úřadů 

v této oblasti však nikdo nepřevzal. Akce s regionálním významem by tedy měly podporovat 

kraje, a proto by mělo dojít k decentralizaci finančních prostředků na tento účel. 

 

3. Závěr  

 Z hlediska krajů současnou situaci shrnulo stanovisko Plzeňského kraje, které bylo 

zpracováno souhrnně k celému popsanému procesu. Plzeňský kraj konstatuje, že z předložených 

podkladů vyplývá, že "žádný resort neuvažuje ani nepřipravuje decentralizaci finančních 

prostředků poskytovaných na podporu NNO z nejrůznějších důvodů". Předkládaný materiál 

považují z tohoto důvodu za neuspokojivý a požadují v roce 2004 převést finanční prostředky, 

určené na dotace NNO, do RUD krajů. Taková decentralizace podle názoru Plzeňského kraje 

"povede k větší objektivizaci a zároveň umožní lepší posouzení potřebnosti jednotlivých aktivit 

dle specifických potřeb v regionu a potřebnou veřejnou kontrolu".  

Lze mít zato, že stanovisko Plzeňského kraje vcelku reálně popsalo skutečný stav. Ze 

skutečností uvedených v předkládaném materiálu opravdu vyplývá, že nelze hovořit o tom, že by 

ministerstva decentralizovala svoji podporu projektům NNO, a to nejen s ohledem na přesun 

finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale především s ohledem na existenci základní 

rozvahy, co je potřebné a účelné při uplatnění zásady subsidiarity podporovat z centra a co je 

účelné a možné podporovat z nižších článků veřejné správy. Tato rozvaha měla být učiněna ve 

spolupráci s kraji. Zatím se spíše stalo, že ministerstva (pokud takovou rozvahu učinila) ji 

udělala jednostranně s tím, že postupně utlumovala podporu projektů na místní a regionální 

úrovni. Rozpočtovanými finančními prostředky ze státního rozpočtu (ve stejných objemech jako 

dříve) podporují již jen celostátní, pilotní nebo "menšinové" projekty NNO. 

 Kraje již v roce 2002 nastartovaly své grantové programy vůči NNO z vlastních rozpočtů. 

I když šlo zatím o relativně malé objemy finančních prostředků, kraje svými dotačními řízeními 

ukázaly, kudy se budou jejich dotační politiky ubírat. Mezi současnou dotační politikou centra a 

mezi dotačními politikami krajů se již objevilo několik zásadních rozdílů, které mohou být pro 

NNO v několika následujících letech velkým problémem. Jde především o to, že dotační 

programy ministerstev jsou vyhlašovány pro NNO (občanská sdružení, církevní právnické 

osoby, obecně prospěšné společnosti) a v některých případech (především MPSV) se těchto 

dotačních programů mohou zúčastnit i fyzické osoby. Svojí dotační politikou resorty tedy nejen 



nakupují služby, ale také tímto opatřením podporují NNO. Pokud jim jde jen o nákup služeb, činí 

tak vyhlášením výběrového řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 

platném znění. Teprve v tomto případě se výběrových řízení zúčastní NNO vedle ostatních 

subjektů. Kraje vyhlašují (až na drobné výjimky) dotační řízení pro NNO, obce a příspěvkové 

organizace společně - jde tedy o čistý nákup služeb v rámci dotační politiky kraje (nikoli jen při 

vyhlašování výběrových řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 

platném znění). Při uplatnění tohoto principu hrozí reálné nebezpečí, že ekonomicky slabé NNO 

v takové konkurenci neobstojí. Proto zástupci NNO v Radě i v jejích výborech nepřistupují k 

decentralizaci finančních prostředků určených na dotace jejich projektů jednoznačně. Na jedné 

straně si uvědomují, že přesunutí podstatné části těchto finačních prostředků na úroveň krajů je 

logickým procesem vyplývajícím z decentralizace veřejné správy. Také vědí, že většina služeb 

poskytovaných NNO se obrací ke klientele obce nebo regionu, a proto by poskytování finančních 

prostředků na tyto služby zcela odpovídalo naplnění zásady subsidiarity z mnoha výhodami, 

které přináší. Na druhé straně se obávají přímočarých a pragmatických grantových záměrů krajů, 

které většinou nedělají rozdíly mezi charakterem subjektů poskytujících služby. I s tímto 

nebezpečím je však nepochybné, že decentralizace v oblasti podpory NNO (nebo nákupu jejich 

služeb) de facto dosud neproběhla (s výjimkou MPSV). Navíc dosud nebyla schválena ani 

současná, vládou připravená novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Lze 

tedy jen obtížně předpokládat, kdy vznikne další příležitost k decentralizaci tohoto typu 

prostředků státního rozpočtu další novelou uvedeného právního předpisu. Přesto je nezbytné, aby 

ministerstva znovu zvážila - a nyní již ve spolupráci s kraji, co je účelné ponechat v centru a co 

je potřebné v nejbližším možném období převést do samostatné působnosti krajů.  

 



IV. 
Příloha 

 
 
Obsah: 
A. Srovnání dotačních politik krajů  
B. Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů 

(schváleno Výborem Rady pro spolupráci s regiony dne 13. března 2003) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A. Srovnání dotačních politik kraj ů 
 

HL. M. PRAHA 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Upravují jednotlivé grantové programy. 
Dotace na NNO v roce 2002 198.589.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (32 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(32 %) 

3. Poskytování sociálních služeb (24 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 55,7 % 
Dotační tituly pro rok 2004 1. Podpora aktivit národnostních menšin 

2. Podpora v oblasti kultury a umění 
3. Obnova nemovitých kulturních památek 

v Pražské památkové rezervaci 
4. Opravy církevních objektů ve vlastnictví církví 
5. Prevence kriminality 
6. Protidrogová prevence 
7. Sociální péče 
8. Tělovýchova a sport 
9. Volný část dětí a mládeže 
10. Zdravotní péče (poradenství a prevence, vedení 

zdravotní péče, denní stacionář, následná péče, 
hospicové aktivity) 

11. Podpora vzdělávání 
12. Podpora aktivit v oblasti životního prostředí  
13. Podpora integrace příslušníků romské komunity 
14. Podpora sociální práce v romských komunitách 

 
 
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
 

Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Neuvedeno 
Způsob poskytnutí dotace Neuvedeno 
Dotace na NNO v roce 20027 16.475.110 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti8 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (69 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(16 %) 

3. Poskytování sociálních služeb (10 %) 

                                                 
7 Všechny následující údaje o krajích pochází z Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 
2002, předloženého místopředsedou vlády a předsedou Rady vládě dne 18. června 2003 na základě usnesení vlády č. 
642/2002. 
8 „Hlavními oblastmi“ se rozumí hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro 
rok 2002, schválené usnesením vlády České republiky č. 621/2001. Toto hledisko bylo zvoleno pro účely 
srovnávání krajů navzájem. Kraje však nebyly na rozdíl od ústředních orgánů státní správy hlavními oblastmi 
vázány a mohly poskytovat dotace i do jiných oblastí. Sekretariát Rady vlády pro nestání neziskové organizace 
z tohoto důvodu přiřadil některé údaje z krajů příslušné hlavní oblasti. 



Podíl kraje na celkových dotacích krajů 4,6 % 
Dotační tituly pro rok 20049 1. Grantový program na podporu cestovního ruchu 

2. Podpora aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy 
3. Podpora zájmové činnosti mládeže 
4. Podpora protidrogových aktivit 
5. Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality 
6. Podpora aktivit v oblasti sociálních služeb 
7. Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 
8. Podpora protidrogových aktivit 
9. Podpora aktivit v oblasti  ochrany zvířat a 

životního prostředí 
 
 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace O přidělení dotace rozhoduje rada nebo 

zastupitelstvo (podle výše požadované částky). 
Dotace na NNO v roce 2002 24.730.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

(41 %) 
2. Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o 

zdravotně postižené (36 %) 
3. Péče o ohrožené a problémové skupiny 

obyvatel (15 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 6,9 % 
Dotační tituly pro rok 2004 1. Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb10 

2. Podpora aktivit v oblasti prevence drogových 
závislostí11 

3. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
v oblasti tělovýchovy a sportu 

4. Dotace k zajištění významných sportovních 
akcí na území Jihomoravského kraje 

5. Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 

6. Poskytování dotací v oblasti kultury a 
památkové péče 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Dotační tituly krajů pro rok 2004 jsou v textu uvedeny tak, jak si je jednotlivé kraje samy stanovily (tedy v různé 
míře podrobnosti, zaměření atd.). Nelze je tedy přímo porovnávat s výše uvedenými hlavními oblastmi. Není-li 
v textu uvedeno jinak, jsou NNO jedněmi z možných příjemců daného dotačního titulu. Neznamená to tedy, že jsou 
NNO jedinými možnými žadateli o příslušnou dotaci. 
10 Pouze pro NNO. 
11 Pouze pro NNO. 



KARLOVARSKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Neuvedeno 
Způsob poskytnutí dotace Projekty posuzuje komise. O přidělení dotace 

rozhoduje na návrh komise rada nebo zastupitelstvo 
(podle výše požadované částky). Zastupitelstvo 
může rozhodnout i o dotaci, o které by jinak 
rozhodovala rada. 

Dotace na NNO v roce 2002 4.281.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (38 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(38 %) 

3. Péče o ohrožené a problémové skupiny 
obyvatel (11 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 1,2 % 
Dotační tituly pro rok 200412 1. Programy na podporu aktivit v oblasti prevence 

sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže 
2. Příspěvky cizím subjektům (oblast sportu) 
3. Soutěže typu C vyhlašované MŠMT ČR 
4. Podpora aktivit v oblasti provozování služeb 

sociální péče v kraji  
5. Podpora realizace projektů na protidrogovou 

problematiku 
6. Příspěvky na obnovu, zachování a využití 

kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů na území Karlovarského kraje.  

7. Příspěvky k podpoře aktivit v oblasti kultury, 
tělovýchovy a sportu 
 
 
 

KRAJ VYSOČINA 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Zastupitelstvo schvaluje grantový program a 

k němu příslušný řídící výbor a jmenuje jeho členy. 
Dále určí příslušný odbor krajského úřadu, který 
bude garantem grantového programu. Řídící výbory 
ve spolupráci s garantem posoudí přijaté žádosti o 
podporu a provedou výběr projektů. Řídící výbory 
rozhodují o přidělení a výši finanční podpory 
konkrétním příjemcům na základě vyhodnocení 
jejich projektů. 

Dotace na NNO v roce 2002 10.771.500 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (31 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(27 %) 

                                                 
12 Kraj vyhlašuje ještě tři další dotační tituly (Internetizace obcí Karlovarského kraje, Rozvojové strategie 
venkovských mikroregionů a Územně plánovací dokumentace obcí), ty však budou určeny obcím a svazkům obcí, 
nikoliv NNO. 



3. Poskytování sociálních služeb (23 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 3,0 % 
Dotační tituly pro rok 200413 1. Popularizace IT 

2. GIS II. (A. infrastruktura, B. data, C. aplikace, 
D. osvěta) 

3. Regionální kultura – podpora kulturních akcí 
v rámci neprofesionálního umění 

4. Edice – program na podporu edičních počinů 
s vazbou na kulturu a historii kraje 

5. Sportování – grantový program na podporu 
zdravého životního stylu 

6. Volný čas 2004 
7. Sport pro všechny 2004 
8. Tábory 2004 
9. Protidrogová prevence (Grantový program na 

podporu specifické prevence v programech 
protidrogové politiky kraje Vysočina) 

10. Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 
2004 

11. Podaná ruka 
 
 
 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Projekty posuzuje odborná komise, kterou 

nahrazuje příslušný výbor zastupitelstva. Jedna 
odborná komise může posuzovat projekty i za více 
grantových programů. Počet členů komise a jednací 
řád komise schvaluje rada kraje, která také jmenuje 
jednotlivé členy komise, přičemž dbá na to, aby v 
každé komisi byl alespoň jeden zástupce oborového 
seskupení nevládních neziskových organizací. 
Grant do výše 200 000 Kč schvaluje rada, grant ve 
výši nad 200 000 Kč schvaluje zastupitelstvo. 

Dotace na NNO v roce 2002 11.038.400 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Poskytování sociálních služeb (60 %) 

2. Péče o ohrožené a problémové skupiny 
obyvatel (17 %) 

3. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(16 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 3,1 % 
Dotační tituly pro rok 2004 Zatím nejsou stanoveny 

 
 
 

                                                 
13 Kraj vyhlašuje ještě dotační titul Nemovité památky – podpora obnovy nemovitých kulturních památek, který je 
však určen pouze vlastníkům kulturních památek. 



LIBERECKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace O poskytnutí rozhodují vesměs výbory či komise, 

pokud jsou resortně příslušné. Dále např. žádosti o 
grant v oblasti požární ochrany posuzují zástupci 
dobrovolných i profesionálních sborů; pak je 
projedná rada a schválí zastupitelstvo. 

Dotace na NNO v roce 2002 4.512.400 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Pomoc při nenadálých událostech (54 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(17 %) 

3. Rozvoj sportu a tělovýchovy; Příprava na vstup 
do EU, spoluúčast na programech EU (obojí 
10 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 1,3 % 
Dotační tituly pro rok 200414 1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

2. Ochrana přírody a krajiny 
3. G18 Zdravotnické vzdělávací programy 
4. G19 Zdravotnické preventivní a léčebné 

programy 
5. Program podpory zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu 
6. Programy podpory výchovy a vzdělávání15 
7. Programy podpory volnočasových aktivit a 

preventivní péče ve školství16 
8. Podpora sociální práce ve školství – 

dobrovolnictví17 
9. Podpora hospodářského rozvoje Libereckého 

kraje 
10. Fond záruk (půjček) pro žadatele o dotace z EU 
11. Kofinancování projektů realizovaný z 

prostředků EU 
12. Podpora rozvoje cestovního ruchu v 

Libereckém kraji 
13. Podpora místní kultury 
14. Významné sportovní a tělovýchovné akce a 

aktivity ve prospěch tělovýchovy a sportu 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Kraj vyhlašuje ještě tři dotační tituly, které však nejsou určeny NNO. Jedná se o tyto programy: Obnova 
kulturních památek (pro vlastníky kulturních památek), Mládež a kultura (pro profesionální kulturní a vzdělávací 
zařízení, ZUŠ, DDM) a Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (pro Organizační složky Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska okresů Libereckého kraje a obce, které jsou zřizovateli jednotek dobrovolných hasičů). 
15 Pouze pro NNO. 
16 Pouze pro NNO. 
17 Pouze pro NNO. 



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Projekty jsou posuzovány a doporučovány ke 

schválení příslušnou komisí nebo výborem. O 
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje u jednotlivých 
projektů si vyhradilo právo rozhodnout 
zastupitelstvo. 

Dotace na NNO v roce 2002 21.693.500 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Poskytování sociálních služeb (43 %) 

2. Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o 
zdravotně postižené (23 %) 

3. Rozvoj sportu a tělovýchovy (18 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 6,1 % 
Dotační tituly pro rok 2004 1. Podpora projektů v oblasti sociální, zdravotní a 

prevence před návykovými látkami 
2. Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
3. Dotační programy na podporu aktivit v oblasti 

kultury 
4. Dotační programy na podporu aktivit 

příslušníků národnostních menšin žijících na 
území Moravskoslezského kraje 

5. Podpora tělovýchovné činnosti, využití volného 
času dětí a mládeže 

6. Podpora prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže na školách a ve školských 
zařízeních 
 
 
 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Neuvedeno 
Dotace na NNO v roce 2002 1.779.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (44 %) 

2. Poskytování sociálních služeb (36 %) 
3. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

(9 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 0,5 % 
Dotační tituly pro rok 200418 1. Podpora využití biomasy 

2. Rozvoj  dalšího profesního vzdělávání 
3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
4. Podpora neprofesionální umělecké činnosti 
5. Rovný přístup ke kultuře a umění 
6. Podpora významných kulturních akcí 
7. Podpora sportovních a volnočasových aktivit 
8. Protidrogová prevence a prevence kriminality 

                                                 
18 Kraj vyhlašuje ještě dotační titul Vzdělávání pracovníků v sociálních službách, který není určen pro NNO. 



9. Sociální služby 
 
 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Projekty vybírá komise složená z odborníků. Členy 

komise jsou vždy předseda příslušného výboru 
zastupitelstva, odpovědný člen rady a vedoucí 
příslušného odboru nebo jím pověřený pracovník. 
O přidělení dotace rozhoduje na návrh komise rada 
nebo zastupitelstvo (podle výše požadované 
částky). Při rozhodování přihlíží rada 
(zastupitelstvo) k výsledkům výběrového řízení. 

Dotace na NNO v roce 2002 13.880.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (44 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 
(29 %) 

3. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 
(12 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 3,9 % 
Dotační tituly pro rok 200419 1. Podpora aktivit v oblasti protidrogové politiky 

2. Poskytování sociálních služeb, péče o zdravotně 
postižené, ochrana a podpora zdraví 

3. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví, 
památková péče 

4. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
5. Podpora sportu a volnočasových aktivit 
6. Práce s dětmi a mládeží na místní úrovni 

(programy v rámci přenesené působnosti 
z pověření MŠMT ČR)20 

7. Podpora rozvoje propagačních a informačních 
služeb v oblasti cestovního ruchu 
 
 
 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Ve většině případů dotace přiděluje buď rada kraje, 

(dotace do 200 000 Kč) nebo zastupitelstvo kraje 
(nad 200 000 Kč)na návrh komise. 

Dotace na NNO v roce 2002 5.099.740 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (42 %) 

2. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

                                                 
19 U většiny uvedených dotačních titulů bude okruh možných žadatelů o podporu stanoven příslušným dotačním 
programem. 
20 Pouze pro NNO, které mají ve stanovách práci s dětmi a mládeží a pracují jen na místní úrovni. 



(29 %) 
3. Poskytování sociálních služeb (20 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 1,4 % 
Dotační tituly pro rok 200421 1. Podpora sociálních služeb na území kraje22 

2. Podpora v oblastech výchovy a vzdělávání, 
rozvoje sportu a tělovýchovy, volného času dětí 
a mládeže, prevence sociálně patologických 
jevů, mezinárodních projektů a výměn mládeže 

3. Rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví 
4. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu 
5. Podpora vzniku projektů vodovodů, kanalizací, 

protipovodňových opatření, sběrných dvorů a 
kompostáren 

6. Podpora environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO), ochrana přírody a krajiny 
 
 
 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Komise posoudí žádosti a formuluje své 

stanovisko. S jejím doporučením projedná žádosti 
rada kraje. 

Dotace na NNO v roce 2002 26.014.060 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj sportu a tělovýchovy (60 %) 

2. Příprava na vstup do EU, spoluúčast na 
programech EU (30 %) 

3. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 
(7 %) 

Podíl kraje na celkových dotacích krajů 7,3 % 
Dotační tituly pro rok 200423 1. Podpora projektů v oblasti sportu a volného 

času 
2. Podpora projektů nestátních neziskových 

organizací dětí a mládeže s místní působností 
3. Podpora projektů v oblasti ochrany životního 

prostředí vymezená tematickým zadáním 
4. Podpora projektů v oblasti sociálních služeb 
5. Podpora projektů v oblasti kultury (dotace 

z Fondu kultury Středočeského kraje) 
6. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 

 
 

                                                 
21 Kraj vyhlašuje ještě dotační titul Podpora aktivit regionálního rozvoje – Program podpory stabilizace 
venkovských oblastí, který je však určen pouze pro obce Plzeňského kraje. 
22 Pouze pro NNO vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území Plzeňského kraje. 
23 Kraj vyhlašuje ještě dotační titul Podpora projektů v oblasti péče o kulturní památky (dotace z Fondu obnovy 
památek  Středočeského kraje), který je ovšem určen pouze pro vlastníky kulturních památek nacházejících se ve 
Středočeském kraji nebo pro právnické a fyzické osoby zmocněné vlastníkem kulturní památky k nakládání s touto 
památkou. 



 
ÚSTECKÝ KRAJ 

 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Projekty posuzují příslušné výbory Zastupitelstva 

Ústeckého kraje resp. komise Rady Ústeckého 
kraje. Příslušný výbor resp. komise doporučí 
zastupitelstvu kraje popř. radě kraje schválit 
přidělení dotace včetně způsobu financování. 
Poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč jednomu 
subjektu (žadateli) v kalendářním roce schvaluje 
rada. Poskytnutí dotace v hodnotě nad 200 000 Kč 
jednomu subjektu (žadateli) v kalendářním roce 
schvaluje zastupitelstvo. 

Dotace na NNO v roce 2002 9.200.000 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

(72 %) 
2. Rozvoj sportu a tělovýchovy (20 %) 
3. Péče o ohrožené a problémové skupiny 

obyvatel (5 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 2,6 % 
Dotační tituly pro rok 200424 1. Podpora aktivit nestátních neziskových 

organizací. Podpora aktivit občanských 
sdružení, která nelze přiřadit k žádnému 
resortu.25 

2. Program rozvoje lidských zdrojů 
3. Program záchrany architektonického a 

kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu 
4. Podpora rozvoje volnočasových aktivit v oblasti 

tělovýchovy a sportu, především se zaměřením 
na mládež – „Sport pro všechny“ 

5. Příspěvek na kulturní akce pod záštitou 
Ústeckého kraje 

6. Podpora místní kulturní a divadelní činnosti na 
území Ústeckého kraje 

7. Přímá podpora aktivit kulturních zařízení 
působících na území Ústeckého kraje 

8. Prevence negativních jevů související se 
sociálním vyloučením 

9. Protidrogová politika 2004 
10. Podpora zdravotnických programů 2004 

 
 
 
 

                                                 
24 Kraj vyhlašuje ještě dva dotační tituly, které však nejsou určeny NNO. Je to Podpora Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (pro Organizační složky Sdružení a pro obce, které jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obce organizovaných ve Sdružení) a Fond záchrany a obnovy kulturních památek na území Ústeckého kraje 
(pro vlastníky kulturních památek na území Ústeckého kraje). 
25 Pouze pro NNO. 



ZLÍNSKÝ KRAJ 
 
Vyhlašuje kraj výběrové řízení? Ano 
Způsob poskytnutí dotace Projekty posuzuje komise jmenovaná radou kraje. 

O přidělení dotace rozhoduje na návrh komise rada 
kraje (do 200 000 Kč) nebo zastupitelstvo kraje 
(nad 200 000 Kč). 

Dotace na NNO v roce 2002 8.231.100 Kč 
Tři nejvíce podporované hlavní oblasti 1. Poskytování sociálních služeb (58 %) 

2. Rozvoj sportu a tělovýchovy (13 %) 
3. Péče o ohrožené a problémové skupiny 

obyvatel (12 %) 
Podíl kraje na celkových dotacích krajů 2,3 % 
Dotační tituly pro rok 2004 1. Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality 

2. Podpora aktivit v oblasti  integrace cizinců 
3. Podpora aktivit v oblasti rovné příležitosti mužů 

a žen26 
4. Podpora aktivit v oblasti protidrogové prevence 

a prevence sociálně patologických jevů27 
5. Podpora aktivit v oblasti integrace romské 

komunity  a národnostních menšin 
6. Podpora aktivit v oblasti nestátních a 

neziskových organizací na úseku rozvoje 
občanské společnosti28 

7. Podpora NNO v oblasti sociálních služeb 
(přesný název bude stanoven později)29 

8. Podpora aktivit v oblasti dětí a mládeže30 
9. Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu31 
10. Podpora aktivit v oblasti životního prostředí32 
11. Podpora aktivit v oblasti kultury a památkové 

péče 
12. Podpora aktivit v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty 
13. Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví33 

B. Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty 
NNO z rozpočtů krajů 

 
1. Dotací se rozumí výdaj z rozpočtu kraje ve smyslu § 10, odst. 1, písm. i (zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). 
 
2. O dotaci mohou žádat nestátní neziskové organizace (tj. občanská sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb., obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., církevní právnické 

                                                 
26 Pouze pro NNO. 
27 Pouze pro NNO. 
28 Pouze pro NNO. 
29 Pouze pro NNO. 
30 Pouze pro NNO. 
31 Pouze pro NNO. 
32 Pouze pro NNO. 
33 Pouze pro NNO. 



osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.) a nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 o 
nadacích a nadačních fondech, 

3. Na výběrové řízení o poskytnutí dotace se nevztahuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Projekt je realizován na území kraje anebo pro občany příslušného kraje, 
 
5. Součástí žádosti o dotaci musí být výroční zpráva nebo zpráva o činnosti žadatele za poslední 

uzavřený kalendářní rok,  
 
6. O poskytnutí dotací je uzavírána smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem 
 
7. Jak je dotace poskytována: 

a) na dotaci není právní nárok, 
b) dotace se poskytuje účelově vázaná, a to na projekt,  
c) dotace se poskytuje do určité výše celkových nákladů na projekt, 
d) dotace se poskytuje v rámci programů, které vyhlašuje kraj. 

 
8. Dotace se přidělují výhradně na základě výsledků otevřeného výběrového řízení: 

a) výběrové řízení se vyhlašuje (nejlépe spolu s vyhlášením programů) na úřední desce 
krajského úřadu, v regionálním tisku a na internetových stránkách kraje,  

b) nedodržení termínů podání projektů, dalších formálních náležitostí a absence povinných 
příloh žádosti je důvodem k vyloučení projektu z dalšího řízení, 

c) výběrová řízení ode dne vyhlášení do dne vyhodnocení proběhnou nejlépe před koncem 
kalendářního roku předcházejícího roku, kdy bude dotace poskytnuta. 

d) o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé neprodleně vyrozuměni obvyklým 
způsobem, 

e) dotace se poskytuje na jeden rozpočtový rok, v případech hodných zřetele i na více let. 
 
9. Žádosti a projekty nestátních neziskových organizací hodnotí odborné komise,  
 
10. Protože je potřebné vyloučit duplicitní34 financování jednotlivých položek projektů, které 

získaly krajskou dotaci z veřejných rozpočtů, může v případě potřeby poskytovatel 
spolupracovat při poskytování dotací z rozpočtu kraje se všemi ostatními poskytovateli 
dotací z veřejných rozpočtů, a to zejména: 

a) se všemi odbory krajského úřadu, které poskytují dotace 
b) s ostatními krajskými úřady, pokud dotace není vázána na sídlo předkladatele 
c) s obcemi, na jejichž území konkrétní subjekt rozvíjí svoji činnost nebo v nich má sídlo, 
d) se státními orgány poskytujícími dotace. 

 
11. Zásada kontroly využití dotace: 

a) příjemce dotace účtuje o dotaci odděleně, 
b) příjemce dotace musí umožnit poskytovateli dotace kontrolu realizace projektu, 

                                                 
34 Duplicitní financování projektu se liší od vícezdrojového financování projektu, které je žádoucím stavem. 
Vícezdrojové financování projektu znamená, že na celkový projekt jsou získávány finanční prostředky z různých 
zdrojů. Duplicitní financování znamená, že jednotlivý konkrétní výdaj z rozpočtu projektu je dublován z více zdrojů, 
které o sobě navzájem neví.  



c) příjemce dotace dodá ve stanoveném termínu příslušnému odboru vyúčtování dotace 
v příslušném kalendářním roce a závěrečnou hodnotící zprávu o projektu, 

d) nevyčerpané prostředky z dotace je příjemce povinen ve stanoveném termínu vrátit, 
e) nedodržení příslušných termínů, nedostatky zjištěné při kontrole atd. mají za následek 

nejprve výzvu k odstranění nedostatků a následně i možnost kraje požádat o navrácení 
dotace, 

f) příjemce musí postupovat podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů, pokud dotaci použije na úhradu zakázky, jež je podle 
tohoto zákona veřejnou zakázkou. 

 
12. Transparentnost dotačního řízení a informovanost o něm:  

a) údaje o žadatelích o dotaci budou zapsány do informačního systému CEDR (centrální 
evidence dotací) vedeného Ministerstvem financí do 120 dní od uzávěrky podání 
žádostí o dotaci. 

b) údaje o průběhu dotačního procesu, zejména vyhlášení a výsledky výběrových řízení by 
měly být zveřejněny na internetových stránkách kraje. Výroční zprávy žadatelů a 
závěrečné hodnotící zprávy k jednotlivým projektům budou předloženy na požádání 
k nahlédnutí u příslušného odboru. 

 
 
 
Tato pravidla schválil Výbor RNNO pro spolupráci s regiony dne 13. března 2003. 
 


