Kam směřovaly dotace pro NNO v roce 2006
ZUZANA PROUZOVÁ, CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU
Na začátku jara přijala Vláda ČR usnesení č. 291, ve kterém bere na vědomí Rozbor
financování nestátních neziskových organizací (NNO) z vybraných veřejných rozpočtů za rok
2006 zpracovaný Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Cílem následujících řádků je
snaha přiblížit čtenářům: na co, z čeho a komu jsou přiděleny dotace poskytnuté NNO ze
státního a krajských rozpočtů.
V roce 2006 bylo NNO ze státního rozpočtu poskytnuto téměř 5 569 mil. Kč, z toho více jak
tři čtvrtiny byly poskytnuty ministerstvem práce a sociálních věcí - 40 % a ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy - 37 %. U ostatních kapitol státního rozpočtu se velikost
přidělených dotací pohybovala v rozmezí od 1,8 mil. Kč (ministerstvo spravedlnosti - 0,03
%, ministerstvo informatiky – 0,06 %) do 224 mil. Kč (ministerstvo zemědělství – 4 %,
ministerstvo zdravotnictví – 3,9 %, ministerstvo kultury – 3,7 %).
Krajské rozpočty v roce 2006 poskytly NNO 1 931 mil. Kč, z toho 27 % bylo poskytnuto
z rozpočtu Hlavního města Prahy, 12 % z rozpočtu Jihomoravského kraje, 9 % z rozpočtu
Olomouckého kraje.
Tabulka 1 Součet dotací NNO ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů podle dotačního titulu (v
tis. Kč)
Poskytovatelé dotací
Dotační titul (CZ - COFOG)
01. VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
01.1 Zákonodárné, výkonné a normotvorné orgány

Dotace ze
státního rozpočtu

Dotace z
rozpočtů krajů

Dotace
celkem

1 183 707

767

1 184 474

1 111 249

547

1 111 796

01.2 Zahraniční ekonomická pomoc

72 458

220

72 678

03. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

23 292

5 928

29 219

19 893

4 088

23 981

3 399

1 840

5 239

236 492

4 270

240 762

97 772

2 701

100 473

9 515

0

9 515

129 205

1 569

130 774

141 360

24 398

165 759

137 697

24 398

162 095

3 664

0

3 664

0

10 890

10 890

0

10 890

10 890

162 788

29 750

192 538

161 208

29 750

190 958

1 580

0

1 580

1 646 480

423 124

2 069 604

1 434 458

260 082

1 694 540

205 232

160 906

366 138

6 791

1 845

8 636

0

290

290

637 482

97 250

734 732

514 269

76 320

590 588

03.2 Požární ochrana
03.6 Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená
04. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
04.2 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost
04.3 Paliva a energetika
04.7 Ekonomická oblast ostatní
05. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
05.4 Ochrana přírody
05.6 Ochrana životního prostředí jinde neuvedená
06. BYDLENÍ A SPOL. INFRASTRUKTURA
06.2 Územní rozvoj obecně
07. ZDRAVÍ
07.4 Veřejné zdravotnické služby
07.6 Zdravotnické služby jinde neuvedené
08. REKREACE, KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ
08.1 Rekreační a sportovní služby
08.2 Kulturní služby
08.3 Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby
08.4 Náboženské a ostatní společenské služby
09. VZDĚLÁVÁNÍ
09.1 Primární, sekundární a postsekundární vzdělávání

09.4 Terciární vzdělávání

26 505

2 783

29 288

09.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně

11 605

17 967

29 572

0

181

181

09.6 Vedlejší služby ve vzdělávání
09.8 Vzdělávání jinde neuvedené

85 103

0

85 103

1 196 164

1 310 905

2 507 069

10.0 Sociální věci blíže nespecifikované

301 439

307 768

609 207

10.1 Nemoc, invalidita a stáří

100 256

796 177

896 433

69 441

72 319

141 760

609 885

26 876

636 762

10. SOCIÁLNÍ VĚCI

10.4 Rodina a děti
10.5 Nezaměstnanost
10.6 Bydlení
10.7 Sociální pomoc jinde neuvedená
11. VÝZKUM A VÝVOJ

0

1 160

1 160

115 143

106 604

221 747

138 894

356

139 249

11.1 Výzkum a vývoj

138 894

356

139 249

12. OSTATNÍ OBLASTI

201 981

23 107

225 089

12.1 Ostatní dotace

201 981

23 107

225 089

5 568 641

1 930 745

7 499 386

Celkem

Sociální věci (33,5 %)
Nejvíce dotací bylo poskytnuto do oblasti sociálních věcí, která byla financována především
z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) - 46 %, z rozpočtu Hlavního města
Prahy - 11,3 %, a rozpočtu Jihomoravského kraje - 6,5 %. V případě dalších ministerstev se
do financování sociálních věcí zapojily i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) a ministerstvo obrany, vnitra a kultury částkou od 2 mil. Kč do 17 mil. Kč a ostatní
kraje se na financování této oblasti podílely v rozmezí od 18 mil. Kč (Karlovarský kraj) až po
131 mil. Kč (Moravskoslezský kraj).
V rámci sociálních věcí byly financovány především projekty zabezpečující potřeby
nemocných, postižených a starých (899 mil. Kč), a to především krajskými rozpočty (89 %).
Projekty zaměřené na snižování nezaměstnanosti (610 mil. Kč) byly financovány především
ze státního rozpočtu (95 %).
Rekreace, kultura a náboženství (27,6 %)
Z vybraných veřejných rozpočtů plynulo na rekreaci a kulturu přes 2 mld. Kč, přičemž 81 %
směřovalo pouze do rekreačních (tedy sportovních a volnočasových) aktivit.
Rekreační a sportovní služby podpořilo ze státního rozpočtu (1,5 mld. Kč) především MŠMT
- 1,4 mld. Kč (projekty na sportovní reprezentaci - 611 mil. Kč, tělovýchovu a sport – 570
mil. Kč a projekty zaměřené na mládež – 220 mil. Kč). Ministerstvo vnitra udělilo 21 mil. Kč
na tělovýchovu, ministerstvo dopravy poskytlo dotace na civilní letectví – 9 mil. Kč a
ministerstvo obrany dotovalo brannou přípravu - 977 tis. Kč. Rekreační a sportovní služby
byly kromě Středočeského kraje podpořeny všemi kraji od 2 mil. Kč (Plzeňský, Pardubický
kraj) po 110 mil. Kč (Hlavní město Praha).
Kulturní služby byly v roce 2006 podpořeny ze státního rozpočtu 205 mil. Kč (98 %
ministerstvo kultury, 1,6 % ministerstvo obrany) a 161 mil. Kč z rozpočtů krajů. Kromě
Středočeského kraje podpořily kulturní služby krajské rozpočty v rozmezí od 100 tis. Kč
(v případě Královehradeckého kraje) po 113 mil. Kč (v případě Hlavního města Prahy).
Všeobecné veřejné služby (15,8 %)
Pod tajemným pojmem všeobecné veřejné služby se pro rok 2006 především skrývají
programy na podporu mezinárodní spolupráce v sociálních záležitostech – 1 mld. Kč, na
podporu mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci - 72 mil. Kč, na podporu transformační

spolupráce - 54 mil. Kč, podpora evropské integrace 5 mil. Kč, a na ochranu obyvatel
v nouzových situacích - 0,5 mil. Kč.
Oblast všeobecných veřejných služeb je třetí největší dotační oblastí v roce 2006 a je
financována především ze státního rozpočtu a to prostřednictvím MPSV - 90 %, ministerstva
zahraničních věcí - 7,5 %, ministerstva zdravotnictví - 1,2 %.
Vzdělávání (14,3 %)
Další dotovanou oblastí jsou vzdělávací služby. Primární až terciární vzdělávání je
financováno z 87 % ze státního rozpočtu a jen některými krajskými rozpočty (Olomoucký 46 mil. Kč, Jihočeský - 28,5 mil. Kč, Jihomoravský – 2,3 mil. Kč a Hlavní město Praha – 1,5
mil. Kč). V případě vzdělávání nedefinovaného podle úrovně bylo v roce 2006 financováno
například vzdělávání enviromentální, národnostních menšin, informační či celoživotní.
Ekonomické záležitosti (3,2 %)
Ekonomické záležitosti jsou téměř zcela financovány ze státního rozpočtu – 98 %
(ministerstvo pro místní rozvoj, zemědělství, průmyslu a obchodu). V rámci dané oblasti se
jedná o podporu myslivosti, lesnictví, rybářství, úspory paliv, cestovního ruchu a turismu,
horské služby a zájmových činností, včetně zájmů nájemníků a majitelů bytů a domů.
Zdraví (2,6 %)
Oblast zdraví je z 85 % podpořena ze státního rozpočtu. Do jejího financování se kromě
ministerstva zdravotnictví (na potřeby zdravotně postižených 40 mil. Kč, podporu
protidrogové politiky 7 mil. Kč, zdravého stárnutí 9,6 mil. Kč, vodní záchranné služby 5 mil.
Kč či řešení HIV 1,8 mil. Kč) zapojuje i úřad vlády v rámci protidrogové politiky (98 mil.
Kč). Kromě Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje je zdravotnictví
podporováno od 16 tis. Kč (Kraj Vysočina) po 10 mil. Kč (Jihomoravský kraj).
Ochrana životního prostředí (2,2 %)
I tato oblast je převážně financována ze státního rozpočtu (85 %), z ministerstva zemědělství
(120 mil. Kč) a MŽP (21 mil. Kč). Krajské rozpočty na oblast ochrany přírody poskytly
v roce 2006 od 20 tis. Kč (Olomoucký kraj) po 9 mil. Kč.(Liberecký kraj), kromě
Středočeského a Ústeckého kraje.
Výzkum a Vývoj (1,9 %)
NNO dosáhly v roce 2006 i na dotace na výzkum a vývoj technických a společenských věd a
prezentaci jejich výstupů, a to převážně ze státního rozpočtu (MŠMT – 84 mil. Kč, Grantová
agentura – 25 mil. Kč či MŽP – 17 mil. Kč).
Příjemci dotací
Největšími příjemci dotací z vybraných veřejných rozpočtů podle právní formy jsou občanská
sdružení, která se vyskytují ve všech oblastech, kromě terciárního vzdělávání. Občanská
sdružení dosáhla na celkovou sumu 5 mld. Kč (64 %) a co do počtu dotací získaly občanská
sdružení 81 % ze všech poskytnutých dotací.
Také obecně prospěšné společnosti obdržely dotace v téměř všech oblastech v celkové
velikosti 1,4 mld. Kč - 19 %. Pouze v oblasti vzdělávání získaly více dotací co do objemu než
občanská sdružení.
Církevní právnické osoby získaly dotace v sociální, zdravotní, kulturní a humanitární oblasti o
celkové velikosti 1,1 mld. Kč.

V případě nadačních subjektů tvoří dotace na všeobecné veřejné služby 80 % jejich dotačních
příjmů. Získané dotace ve výši 102 mil. Kč za rok 2006 tvořily pouhé 1 % co do objemu i
počtu poskytnutých dotací.
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 si zájemci mohou
stáhnout na webových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=33418>.

