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VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE 
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ROK 2021

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 
schválenými usnesením vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytne Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) 
v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 22. června 2020 č. 681 o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně 
prospěšných činností neinvestiční státní účelové dotace (dále jen „dotace“) z dotačních 
programů:

Poř.
číslo

Název dotačního programu Hlavní oblast státní dotační politiky

1. Rozvoj vojenských tradic Kultura
2. Péče o válečné veterány Sociální služby
3. Příprava občanů k obraně státu Vzdělávání a lidské zdroje
4. Podpora branně-sportovních a technických 

aktivit obyvatelstva Tělesná výchova a sport

I. Základní ustanovení

1. Na základě žádosti nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) poskytne MO v roce 
2021 dotaci na financování jejího veřejně prospěšného projektu.

2. Dotace může být poskytnuta NNO, která:
- má k datu podání žádosti o dotaci vyrovnané splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, 

pojistnému na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a vůči veřejnému zdravotnímu pojištění a vyrovnání těchto závazků 
potvrdí žadatel o dotaci v čestném prohlášení v žádosti o dotaci,

- vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a tuto skutečnost potvrdí žadatel o dotaci v čestném prohlášení v žádosti o dotaci.

3. NNO, která projekt vlastní musí také odpovídat za uskutečnění projektu, oddělené 
sledování příjmů a výdajů projektu ve svém účetnictví a jeho správné a včasné vyúčtování 
a vypořádání se státním rozpočtem.

4. Dotace bude poskytnuta písemným rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu České republiky podle §14 odst. (4) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).



5. Projektem veřejně prospěšného charakteru je projekt, který vyhovuje podmínkám 
některého z výše uvedených dotačních programů a přispívá k naplňování cílů 
vyplývajících z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021.

6. Projektem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit 
konkrétních činností sloužících k dosažení stanovených cílů. Žádost o dotaci obsahuje 
stručný výpis z projektu, ve kterém se uvádí zejména:
- místo uskutečnění projektu,
- datum zahájení projektu,
- datum ukončení projektu,
- cíl projektu,
- obsah projektu, stručné vymezení činností nezbytných k dosažení stanovených cílů,
- kritéria (ukazatele), která budou v průběhu realizace projektu naplněna a budou dokládat 

dosažení plánovaných cílů projektu,
- stanovení nákladů a zdrojů financování projektu.

7. Při využití prostředků dotace k úhradě výkonů nebo služeb nezbytných pro uskutečnění 
schváleného projektu budou příjemci postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Finanční prostředky dotace lze použít k financování:
- nezbytných osobních nákladů spojených s realizací projektu, tj. mzdových nákladů 

a povinného pojistného, které platí zaměstnavatel,
- nezbytných materiálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu 

v prokázané výši. Materiálu, který věcně a časově s projektem souvisí,
- věcných cen při soutěžích do výše 1 000 Kč na jednu specifikovanou soutěž,
- nezbytných nemateriálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu 

v prokázané výši.

9. Finanční prostředky dotace nelze použít k financování:
- projektu, který propaguje ekonomické činnosti NNO,
- projektu, který přináší zisk,
- projektu, pokud poskytování dotací kjeho zabezpečení upravuje další zákon 

nebo nařízení vlády,
- projektu, na který si NNO již vyžádala účast složek AČR nebo MO.
- nákladů spojených se zahraničními cestami,
- pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- pořízení drobného hmotného majetku, který bude žadatelem využíván ve své další 

činnosti mimo projekt,
- materiálu, který věcně a časově nesouvisí s projektem,
- nákladů publikační činnosti (mimo nákladů spojených s propagací projektu),
- pořízení pohoštění, občerstvení včetně služeb s tím spojených,
- pořízení darů (mimo věcných cen při soutěžích podle čl. 8).

10. Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
Do tohoto podílu se započítává i financování projektu dotacemi od dalších orgánů státní 
správy, z rozpočtů územních samosprávných celků, z fondů Evropské unie a z prostředků 
finančních mechanizmů a dalších zdrojů. V odůvodněných případech může MO 
rozhodnout o poskytnutí dotace nad 70 % celkových nákladů projektu uvedených 
v žádosti.

2



11. NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70 % 
nákladů na projekt, tento požadavek věcně v žádosti odůvodní.

12. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě 
výběrového dotačního řízení. Poskytnuta bude maximálně do výše stanoveného 
celkového limitu rozpočtových prostředků v souladu se Zásadami a zákonem č. 218/2000 
Sb.

13. Do výběrového řízení bude projekt zařazen, pokud bude žádost o dotaci uplatněna 
ve stanoveném termínu, bude řádně vyplněna v přiloženém formuláři a doložena 
stanovenými přílohami.

14. V případě nejasností je odbor pro válečné veterány Sekce správy a řízení organizací MO 
oprávněn vyžádat k projektu doplňující údaje. Žadatel o dotaci je povinen doplňující 
informace předložit ve stanoveném termínu.

15. Z výběrového dotačního řízení budou vyloučeny projekty NNO pokud:
a) NNO neprovedla správně, včas a úplně vyúčtování dotace poskytnuté v předchozím 

roce, neprovedla finanční vypořádání dle § 14 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., 
nebo nevrátila do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.

b) NNO nemá k datu podání žádosti vyrovnány splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, 
pojistnému na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a vůči veřejnému zdravotnímu pojištění.

c) NNO žádá o dotaci nižší než 10 000 Kč.
d) Nebyla žádost o dotaci uplatněna ve stanoveném termínu.
e) Nebyla žádost o dotaci úplně nebo správně vyplněna, nebo není doložena 

předepsanými přílohami a k odstranění nedostatků nedojde ve stanovené lhůtě.
í) Byly k objasnění projektu vyžádány doplňující údaje a žadatel o dotaci je ve stanovené 

lhůtě nepředložil.

II. Dotační programy

16. Dotační program č. 1 - Rozvoj vojenských tradic

a) Cílem programu je napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti 
k vojenským tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. 
Rozšíření zájmu české společnosti o naše moderní dějiny a posílení vztahu k naší vlasti, 
zvýšení všeobecného podvědomí o historii minulého století a připomínat významné 
události z dějin našeho státu, a to s předpokladem oslovit co nej širší spektrum populace 
ČR.

b) Podporované činnosti - uskutečnění veřejných pietních aktů k uctění památky padlých 
vojáků, při kterých je zabezpečena i účast válečných veteránů. Činnosti spojené s oslavami 
státoprávních výročí a připomínání si obětí světových válek. Oslavy a připomínání 
významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení světových válek, nasazení 
našich jednotek v jednotlivých bojových operacích nebo připomínání životních výročí 
vojenských osobností. Dále organizace přednášek, besed, výstav, seminářů, tematických 
a projektových dnů na dané téma, ukázky výstroje, techniky, výzbroje a výcviku.

c) Maximální výše dotace činí 100 000 Kč. Pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci 
uzavřená podle čl. 11 části druhé Zásad upraví maximální výši dotace odchylně od tohoto 
ustanovení, použije se částka maximální výše dotace stanovená ve smlouvě.

d) Dotace jsou určeny:
- spolkům a pobočným spolkům,
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- nadacím,
- nadačním fondům,
- ústavům,
- obecně prospěšným společnostem,
- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností.

17. Dotační program č. 2 - Péče o válečné veterány

a) Cílem programu je zachování kulturního dědictví zprostředkováním pomoci válečným 
veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti zejména v jejich přirozeném 
prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutím 
k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

Cílovou skupinu osob představují váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech, tj.:

- Druhoválečný veterán - je občan ČR, který byl účastníkem národního boje 
za osvobození vletech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých 
účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů,
Novodobý válečný veterán - je nositel osvědčení dle zákona č. 170/2002 Sb., 
o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, který dosáhl věku odchodu 
do starobního důchodu,

- Válečný veterán - účastník odboje a odporu proti komunismu - je občan ČR, nositel 
osvědčení, který uskutečňoval odboj a odpor proti komunismu některou z forem 
definovanou v zákoně č. 262/2011 Sb., a který dosáhl věku odchodu do starobního 
důchodu.

b) Podporované činnosti - program se realizuje prostřednictvím projektů NNO, které slouží 
k zajištění osobního a telefonického styku s válečnými veterány; zprostředkování 
informovanosti válečných veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO a jejich zapojení 
do činnosti NNO; poskytování poradenství válečným veteránům, zprostředkování služeb 
sociální prevence pro tyto osoby a k vyhodnocení získaných informací a zajištění zpětné 
vazby pro poskytovatele dotace.

c) Maximální výše dotace činí 6 700 Kč na osobu a rok.

d) Dotace jsou určeny:
- spolkům a pobočným spolkům,
- nadacím,
- nadačním fondům,
- ústavům,
- obecně prospěšným společnostem,
- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností

18. Dotační program č. 5 — Příprava občanů k obraně státu

a) Cílem programu je zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu u žáků 
základních škol a studentů středních škol, zajistit u této cílové skupiny rozvoj znalostí, 
dovedností a návyků týkajících se branně-bezpečnostní problematiky, upevňování mravních 
a morálních vlastností potřebných k obraně státu a zajistit podporu mimoškolních aktivit 
spojených s branností.
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b) Podporované činnosti - program se realizují prostřednictvím projektů organizací, 
které slouží ke sdílení informací o zásadách a povinnostech občanů při zajišťování obrany 
státu:

- organizace besed, přednášek, výstav, tematických a projektových dnů a ukázek 
pro žáky základních škol a studenty středních škol,

- organizace praktických cvičení, táborů pro děti a mládež, pobytů v přírodě a dalších 
mimoškolních aktivit zaměřených výhradně na problematiku brannosti, 
organizace herních a soutěžních aktivit pro děti a mládež spojených s branností.

c) Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.

d) Dotace jsou určeny:
- spolkům a pobočným spolkům,
- nadacím,
- nadačním fondům,
- ústavům,
- obecně prospěšným společnostem,
- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností

19. Dotační program č. 7 — Podpora branně-sportovních a technických aktivit 
obyvatelstva

a) Cílem dotačního programu je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických 
dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, 
mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních 
sportů a sportovně technické činnosti. Vytvářet podmínky k rychlému zapojení populace 
do řešení vojenských krizových situací a zvyšovat vědomí její odpovědnosti za obranu ČR. 
Brannými sporty a sportovně technickými činnostmi procvičovat a ověřovat připravenost 
občanů k řešení krizových situací.

b) Podporované činnosti - program se realizuje prostřednictvím projektů organizací, 
které slouží k napomáhání získávání dovedností a návyků populace využitelných při obraně 
státu i v jiných krizových situacích, k rozvoji specifických schopností, využitelných 
po vyhlášení stavu ohrožení státu a ke zvyšování fyzické zdatnosti a odolnosti obyvatelstva:

konání teoretického i praktického branně-sportovního a technického výcviku, 
outdoorových aktivit s branně-sportovním a technickým zaměřením využitelných 
při zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, a to například 
sebeobrany, střeleckých sportů, orientace v terénu, práce s mapou, radioamatérství, 
parašutizmu, potápění, kynologie, leteckých sportů a motorizmu (řidičské dovednosti 
i technické aspekty).

c) Maximální výše dotace činí 120 000 Kč.
d) Dotace jsou určeny:

- spolkům a pobočným spolkům,
- nadacím,
- nadačním fondům,
- ústavům,
- obecně prospěšným společnostem,
- účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností

v

IV. Žádosti o dotace
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20. Žádosti o dotace zpracují žadatelé ve formuláři dle přílohy. Vyplněné žádosti doručí 
do 30. září 2020 na adresu: Odbor pro válečné veterány, Sekce správy a řízení organizací 
Ministerstva obrany, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, datová schránka hjyaavk. 
Žádosti lze podávat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně po dohodě 
s kontaktní osobou nebo prostřednictvím veřejné datové schránky. V případě zaslání 
žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je rozhodné datum převzetí 
zásilky tímto provozovatelem.

21. Žádost o dotaci se předkládá v jednom výtisku.

22. Spolu se žádostí o dotaci žadatel předloží kopii smlouvy o běžném účtu, na který bude 
převedena poskytnutá dotace.

23. NNO, které žádají o zvýšení účasti státního rozpočtu na financování projektu nad 70 % 
nákladů na projekt, předloží podrobné odůvodnění tohoto požadavku.

V. Závěrečná ustanovení

24. Dokumentace projektů předložených do výběrového dotačního řízení se žadatelům 
nevrací.

25. MO je oprávněno měnit a doplňovat podmínky výběrového dotačního řízení v důsledku 
přijetí změn právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav 
rozpočtu.

26. Do doby vydání příslušných rozhodnutí o poskytnutí dotace může MO odstoupit 
od vyhlášeného dotačního programu.

27. Na dotaci dle § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., není právní nárok, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak.

28. Proti rozhodnutí o poskytnutí dotací dle § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští.

29. V oblasti řízení o poskytnutí dotací neupravené zákonem č. 218/2000 Sb. se postupuje 
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

30. MO je oprávněno provést veřejnosprávní kontroly u žadatelů o dotace před vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotací, v průběhu realizace dotovaných projektů jakož i následné 
kontroly využití prostředků přidělených dotací po ukončení projektů. Kontrola 
hospodaření s poskytnutými dotacemi se provádí podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole).

31. Na internetových stránkách MO budou zveřejněny:
- seznam obdržených žádostí o poskytnutí dotací do 31. prosince 2020,
- termín a místo jednání hodnotící komise pro výběrové dotační řízení do 29. ledna 2021,
- pořadí projektů, které prošly výběrovým dotačním řízením do 31. března 2021,
- informace o poskytnutých dotacích do 30. dubna 2021.

32. Na internetových stránkách Ministerstva financí budou zveřejněny dokumenty a údaje 
rozhodné pro poskytování dotací.
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Kontaktní osoba: Jarmila Pilařová, tel.: 973 225 921, e-mail: pilarovi@army.cz

Mgr. Kateřina Blažková 
náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce
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