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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
Ministerstvu financí byla dne 9. června 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
1. 
Jaké částky v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím byly 
poskytnuty v letech 2018, 2019 a 2020 pro: 
Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 257 55 277. 
Dle veřejných zdrojů (bez možnosti ověření žadatelem) mělo jít v roce 2020 o částku 
190.969.256,0 Kč. 
2. 
Je částka, poskytnutá jako informace dle bodu 1 této žádosti, částkou integrovanou? 
Integrovanou ve smyslu, zda jde o SOUČET všech částek poskytnutých pro Člověk 
v tísni, o.p.s. v uvedených třech letech státem (Českou republikou) prostřednictvím 
jednotlivých poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu? 
3. 
Lze částky v uvedených třech letech poskytnutých Člověku v tísni, o.p.s. vnitřně členit? 
Členit ve smyslu, na jaký účel (oblast) byly poskytnuty – viz například seznam Hlavních 
oblastí tak, jak jsou uvedeny v bodu III, podbod b), tabulka č. 2 (Přehled finančních 
údajů dle jednotlivých hlavních oblastí) v materiálu Úřadu vlády, odbor lidských práv 
a ochrany menšin, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, prosinec 
2020)? 
Pokud lze členit, žádá se informace o výši dílčích částek pro konkrétní účel (hlavní 
oblast). 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1) 
Výše dotací pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s.:  

v roce 2018 – 193 539 546 Kč; 
v roce 2019 – 195 524 775 Kč; 
v roce 2020 – 190 969 256 Kč. 

 
Ad 2) 
V případě částky 190 969 256 Kč se jedná o součet všech dotací poskytnutých 
organizaci Člověk v tísni, o.p.s., v roce 2020 jednotlivými poskytovateli dotací. 
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Ad 3) 
Poskytování dotací jednotlivým nestátním neziskovým organizacím je plně 
v kompetenci příslušných poskytovatelů dotací, kteří vyhlašují výzvy k předkládání 
žádostí o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů. Dotace jsou 
poskytovány za určitým účelem, který musí příjemce dotace naplnit. Informacemi, 
které se vztahují k účelu konkrétních dotací, však disponují jednotliví poskytovatelé 
dotací, na které je třeba se případně obrátit. 
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