
Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní  

 
 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 

ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33 

 

Vážený pane, 

Úřad vlády ČR obdržel dne 30. září 2016 Vaši písemnou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o informacích“), ve které požadujete poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny 
a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 304 Úřadem vlády ČR a jim zřizovanými 
organizacemi. Zároveň žádáte o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů 
vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové 
kapitoly 304, s informací o názvu příjemce a jeho IČO (pokud je dostupné), poskytnuté částce 
podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace. 

V roce 2015 byly z rozpočtové kapitoly 304 Úřadem vlády ČR vyhlášeny a realizovány následující 
dotační tituly: 

1) Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 

2) Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

3) Dotační program Podpora terénní práce 

4) Dotační řízení na oblast nelegálních návykových látek a na oblast hazardního hraní 

1. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených je určen 
na podporu realizace programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením. V rámci projektů je 
však také cíleno na většinovou společnost, např. v případě osvětových kampaní či seminářů nebo 
festivalů.  

Cílem programu je napomáhat vytváření takových podmínek ve společnosti, které umožní lepší 
zapojení osob se zdravotním postižením do všech sfér společenského života, posílí jejich 
schopnosti překonávat obtíže spojené se zdravotním postižením a zvýší vnímavost veřejnosti 
pro potřeby osob se zdravotním postižením. 

Tab. 1 Seznam deseti příjemců podpořených v dotačním programu Podpora veřejně účelných 
aktivit spolků zdravotně postižených dle výše poskytnuté dotace 

  Příjemce dotace IČO Název projektu 

Výše 
dotace za 
projekt 
v Kč 

Výše dotace 
celkem v Kč 

1. 

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením České 
republiky 

70856478 

Mezinárodní spolupráce Národní 
rady osob se zdravotním 
postižením ČR v oblasti 
vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením 

700.000    

6.100.000    
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Účast NRZP ČR na obhajobě práv 
osob se zdravotním postižením, 
jejich organizací a účast při tvorbě, 
monitorování a novelizaci 
ucelených plánů vyrovnávání 
příležitostí na celostátní úrovni 
a ve 14 krajích v ČR 

2.500.000    

Informační činnost NRZP ČR 
k podpoře vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním 
postižením 

1.400.000    

Organizačně administrativní servis 
NRZP ČR 

1.500.000    

2. 

Sjednocená 
organizace 
nevidomých a 
slabozrakých 
České republiky 

65399447 

Zapojování ČR do evropských a 
světových struktur pomoci zrakově 
postiženým osobám 

140.000    

1.745.801    
Multifunkční centrum osvěty a 
informací pro zrakově postižené 
občany a širokou veřejnost 

400.000    

Umíme si pomáhat, svépomocné 
aktivity - organizačně 
administrativní servis 

1.205.801    

3. 

Společnost pro 
podporu lidí s 
mentálním 
postižením v 
České republice, 
o.s. 

00443093 

Inclusion International - Inclusion 
Europe: mezinárodní spolupráce 
v rámci hnutí prosazujícího inkluzi 
lidí s mentálním postižením 

70.000    

1.148.960    

Stejná práva lidí s mentálním 
postižením a jejich rodin: 
Prosazování a monitorování jejich 
zájmů 

218.960    

Vzdělávací aktivity a poradenské 
semináře pro lidi s mentálním 
postižením a jejich rodiče 

340.000    

Administrativní zajištění organizace 
lidí s mentálním postižením a jejich 
rodin s celorepublikovou 
působností 

520.000    

4. 

Svaz tělesně 
postižených v 
České republice, 
z. s. 

00536334 

PC kurzy pro osoby se zdravotním 
postižením 

54.180    

1.099.180    
Administrativní servis Svazu 
tělesně postižených v České 
republice, z.s. 

1.045.000    

5. 

Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v 
České republice, 

00674443 

Centrum služeb a komunitní centra 
pro osoby postižené civilizačními 
chorobami 

920.000    

920.000    
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z. s. 

6. 
Občanské 
sdružení 
KOLUMBUS 

26548127 

Zpět do života - Vyrovnávání 
příležitostí pro osoby s duševním 
onemocněním 

360.000    

780.000    

Zapojení uživatelů do edukace o 
duševním zdraví, informační 
činnost o reformě psychiatrické 
péče a pacientští důvěrníci a 
podpůrci – informační podpora, 
hájení práv a zájmů osob s duševní 
poruchou.  

300.000    

Organizačně administrativní servis - 
rozvoj celostátního spolku uživatelů 
psychiatrické péče KOLUMBUS 

120.000    

7. Liga vozíčkářů 00499412 
Informacemi k soběstačnosti 350.000    

490.000    
Zajištění chodu organizace 140.000    

8. 
Pražská 
organizace 
vozíčkářů, o. s. 

00676098 

Informační servis pro osoby s 
tělesným postižením a podpora 
jeho využívání 

300.000    

450.000    
Zajištění provozu Centra 
samostatného života a Střediska 
přístupného vzdělávání Pražské 
organizace vozíčkářů 

150.000    

9. 
Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
v České republice 

00676535 

Mezinárodní spolupráce SNN v ČR 110.000    

420.000    
Vzdělávací a osvětová činnost SNN 
v ČR 

60.000    

Servis služeb SNN v ČR 250.000    

10. 

"Sdružení celiaků 
České republiky 
hájící zájmy lidí, 
kteří jsou ze 
zdravotních 
důvodů nuceni 
dodržovat 
bezlepkovou 
dietu, o. s.", 
zkratka: Sdružení 
Celiaků České 
republiky, o.s. 

68405430 

Mezinárodní spolupráce v rámci 
AOECS 

35.000    

410.460    

Zpravodaj, další informační 
materiály o celiakii a provoz 
internetových stránek 

50.000    

Organizačně administrativní servis 
SCČR 

325.460    

2. Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

Dotační program je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace (spolky, ústavy, 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy) na realizaci 
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neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit s cílem předcházet u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. 

Od roku 2015 poskytuje dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce dotace 
také na „projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách“, 
tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách 
k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným 
úsilím dané komunity. 

Tab. 2 Seznam deseti příjemců podpořených v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce 

  Příjemce dotace IČO Název projektu 

Výše 
dotace 
celkem 
v Kč 

1. 
Sdružení pro mimoškolní 
aktivity PALAESTRA 69342636 

Komunitní sportovně vzdělávací 
centrum  830.000    

2. IQ Roma servis, o.s. 65341511 Společně pro budoucnost 819.000    

3. ESTER z.s. 70599963 KAJDŽAS, ROMALE VIII  700.000    

4. Oblastní charita Kutná Hora 49543547 Racek 2015 – komplex služeb 700.000    

5. Šance pro Tebe, o.s. 68246277 
Zlepšení životních podmínek Romů 
Chrudimska  650.000    

6. Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 
Komunitní práce v Přerově a na 
Prostějovsku 2015 616.000    

7. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 Pro nás s námi v roce 2015 500.000    

8. KSK centrum o.p.s. 70800812 Sanace rodin za podpory komunity 500.000    

9. Oblastní charita Šluknov 73635502 Komunitní centrum Ambrela 441.000    

10. SKP-CENTRUM, o.p.s. 27534804 Komunitní práce v Ústí nad Orlicí 439.000    

 

3. Dotační program Podpora terénní práce 

Dotační program Podpora terénní práce podporuje obce v zaměstnávání terénního pracovníka 
nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou. Cílem programu je 
podpořit obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně se potýkají s problémy, které 
nezvládají samy řešit, či jim jejich finanční situace (zejména u malých obcí) neumožňuje zajistit 
potřebnou terénní práci vlastními silami.  

Program rovněž přispívá k zaměstnávání Romů na pozicích terénních pracovníků a poskytuje jim 
možnosti naučit se určité profesi a získat potřebnou kvalifikaci. Dlouhodobým přínosem je 
i aktivace občanů a obcí k převzetí spoluodpovědnosti za řešení vznikajících problémů a za situaci 
místní komunity.  
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Tab. 3 Seznam deseti příjemců podpořených v dotačním programu Podpora terénní práce 

  Příjemce dotace IČO Název projektu 

Výše 
dotace 
celkem 
v Kč 

1. Chomutov 00261891 Terénní práce v Chomutově 2015 460.000    

2. Tábor 00253014 Podpora terénní práce 2015 408.000    

3. Rumburk 00261602 Podpora terénní práce 400.000    

4. Ralsko 00831514 Podpora terénní práce 375.000    

5. Praha 14 00231312 Terénní práce na Praze 14 350.000    

6. Obrnice 00266116 TERÉN 2015 300.000    

7. Úpice 00278386 Podpora terénní práce v Úpici 250.000    

8. Štětí 00264466 Terénní práce - Štětí 2015 250.000    

9. Mikulovice 00303003 Podpora terénní práce v Mikulovicích 249.994    

10. Velké Hamry 00262595 Podpora terénní práce Velké Hamry 249.300    

4. Dotační řízení na oblast nelegálních návykových látek a na oblast hazardního hraní 

V rámci dotačního řízení zaměřeného na oblast nelegálních návykových látek jsou podporovány 
projekty, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních drog nebo ohrožení užíváním 
nelegálních drog. Konkrétně jsou podporovány ambulantní doléčovací programy, ambulantní 
léčba, kontaktní a poradenské služby, rezidenční péče v terapeutických komunitách, substituční 
léčba (pouze na psychosociální složku substituční léčby), stacionární programy, terénní programy, 
specifická selektivní a indikovaná prevence, služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, 
služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké, projekty zaměřené na poskytování odborných 
a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti.  

V případě druhé části tohoto dotačního řízení zaměřeného na oblast hazardního hraní jsou 
podporovány projekty, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené jiným typem závislostního 
chování než užíváním nelegálních drog, např. hazardní hráčství. Prioritně jsou podporovány 
zejména typy služeb, jako jsou ambulantní léčba, ambulantní doléčovací programy a služby 
poradenství, jejichž převažující cílovou skupinou jsou patologičtí hráči a jejich blízké osoby. 
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Tab. 4 Seznam deseti příjemců podpořených v oblasti nelegálních návykových látek 

  Příjemce dotace IČO Název projektu 

Výše 
dotace za 
projekt 
v Kč 

Výše dotace 
celkem v Kč 

1. SANANIM z.ú. 496090 

Terénní programy SANANIM 2.496.000    

16.471.000 

Romský terénní program 
SANANIM 

266.000 

Kontaktní centrum SANANIM 3.931.000 

COKUZ – práce s uživateli drog ve 
vazbách 

212.000 

   
Denní stacionář – 
psychoterapeutické centrum 

1.352.000 
 

   Terapeutická komunita Karlov 3.260.000  

   Terapeutická komunita Němčice 2.174.000  

   
Doléčovací centrum pro matky s 
dětmi 

387.000 
 

   Doléčovací centrum 1.107.000  

   Drogové informační centrum 170.000  

   
CADAS – specializované 
ambulantní služby 

629.000 
 

   Poradna pro rodiče 417.000  

   Pracovní a sociální agentura 70.000  

2. 

Společnost 
Podané ruce 

o.p.s. 60557621 

Speciální prevence 638.000 

12.985.000 

Drogové služby ve vězení a 
následná péče 

309.000 

Terénní programy Brno 1.173.000 

Kontaktní centrum Vídeňská 1.244.000 

Kontaktní centrum Netopeer – 
víceúčelová drogová služba 

491.000 

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Elysium 

989.000 

Terapeutická komunita Podcestný 
Mlýn 

1.832.000 

Doléčovací centrum Jamtana 525.000 

Víceúčelová drogová služba na 352.000 
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Blanensku 

D.S. Vyškov 160.000 

Terapeutické centrum Bratislavská 90.000 

Práce s klienty v konfliktu se 
zákonem 

203.000 

Kontaktní centrum Prostějov 521.000 

Kontaktní centrum v Olomouci  831.000 

Terénní programy Olomouc 511.000 

Terénní programy Šumpersko 217.000 

Kontaktní centrum Charáč – 
víceúčelová drogová služba 

451.000 

DPS Elysium – Program 
ambulantní léčby pro hazardní 
hráče 

600.000 

Přenos dobré praxe v oblasti 
prevence patologického hráčství 

281.000 

Program pro pracovníky herního 
průmyslu v oblasti prevence 
patologického hráčství jejich 
zákazníků 

498.000 

Ambulance adiktologie 577.000 

Ambulance adiktologie Zlín 492.000 

3. 

Středisko 
prevence a léčby 
drogových 
závislostí – DROP 
IN, o.p.s. 

25721259 

Terénní program sociálních 
asistentů – Streetwork 

1.849.000 

6.350.000 

Nízkoprahové středisko Drop In 
o.p.s. 

2.982.000 

Centrum následné péče 901.000 

Integrace rodiny – Centrum pro 
rodinu, Ambulantní léčba 

618.000    

4. Renarkon, o.p.s. 25380443 

Doléčovací centrum 484.000    

5.383.000 

Terapeutická komunita Renarkon 1.675.000    

Kontaktní centrum, Ostrava 842.000 

Centrum primární prevence 297.000 

Kontaktní a poradenské centrum 
Frýdek-Místek 

878.000 

Terénní program Ostrava 705.000 
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Terénní program na Novojičínsku 502.000 

5. WHITE LIGHT I. 64676803 

Zajištění provozu KC WL I. 
Rumburk v roce 2015 

283.000    

4.530.000 

Zajištění provozu KC WL I. 
v Teplicích v roce 2015 

1.059.000 

Léčba a resocializace drogově 
závislých v TK WL I. 

2.531.000 

Následná péče o ex-uživatele drog 
s podporou bydlení 

262.000 

Terénní program Rumburk, 
Vansdorf v roce 2015 

70.000 

Terénní programy WL I. Teplicko 
2015 

104.000 

Ambulantní léčba a poradenství 
nelátkových závislostí 

221.000 

6. 
PROGRESSIVE 
o.p.s. 

26614936 

NO BIOHAZARD – TP pro 
uživatele nealk. drog 

1.920.000 

4.355.000 STAGE 5 – kontaktní a poradenské 
centrum závislostí 

2.435.000 

7. ADVAITA, z.ú. 65635591 

Terapeutická komunita Advaita 2.558.000 

3.774.000 

Centrum ambulantních služeb – 
program ambulantního poradenství 

326.000 

Centrum ambulantních služeb – 
doléčovací program 

387.000 

Centrum ambulantních služeb – 
poradenství pro patologické hráče 

503.000 

8. 
Občanské 
sdružení 
PREVENT 

69100641 

Jihočeské substituční centrum 227.000 

3.387.000 

Jihočeský streetwork 513.000 

Kontaktní centrum pro okres a 
město Prachatice 

236.000 

Krizové a kontaktní centrum 
Strakonice 

335.000 

Centrum následné péče 387.000 

Drogová poradna PREVENT 156.000 

Kontaktní centrum PREVENT 
České Budějovice 

1.005.000 

Následné péče pro patologické 308.000 
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hráče 

Ambulantní poradna pro 
patologické hráče 

220.000 

9. Most k naději 63125137 

K-centrum – centrum pro drogové 
závislosti 

407.000 

3.098.000 

Asistent pro terénní kontakt 571.000 

K-centrum Most 876.000    

Terénní programy pro lidi ohrožené 
drogou 

638.000 

K-centrum Liberec 495.000 

Kontaktní centrum Žatec 111.000 

10. Laxus o.s. 62695487 

K-centrum Pardubice 473.000 

2.975.000 

Centrum terénních programů 
Pardubického kraje 

549.000 

Centrum terénních programů 
Královehradeckého kraje 

454.000 

K-centrum Hradec Králové 594.000 

Ambulantní centrum 568.000 

Centrum drogových služeb ve 
vězení 

267.000 

K-centrum Nymburk 70.000 

 

Závěrem si dovoluji uvést, že bližší informace k dotacím, které jsou poskytovány Úřadem vlády ČR 
z rozpočtové kapitoly 304, naleznete na internetových stránkách: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-
a-poradni-organy-vlady/ v rámci jednotlivých pracovních a poradních orgánů vlády, jež se zabývají 
lidskými právy a protidrogovou politikou. 

S pozdravem 

 
Mgr. Jan Večeřa v.r. 
ředitel Odboru právního a kontrolního 

 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/

