
Priority dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu 

zdravotnictví pro rok 2020 

 

Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví (dále jen 

„Program“) bude realizován v období let 2019 až 2021. Jedná se o tříletý Program, který je 

zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) v sekci 

Občan/pacient -> Dotace -> Státní rozpočet 2020.  

MZ stanovuje priority pro každý konkrétní kalendářní rok tak, aby priority vzájemně na sebe 

navazovaly a reflektovaly potřeby jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče. 

Priority pro rok 2020 zaměřené na zvýšení odolnosti měkkých cílů jsou stanoveny na základě 

analýz provedených v roce 2019 a konkrétních potřeb oprávněných žadatelů. Níže 

stanovené priority jsou v souladu s dokumenty vydanými Ministerstvem vnitra, které jsou 

dostupné online na: http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-

dokumenty.aspx.  

Priority stanovené pro rok 2020 

A) oprávněný subjekt, který nežádal o dotaci v roce 2019, může v roce 2020 požádat 

o dotaci pro následující priority: 

➢ proškolení bezpečnostních pracovníků, managementu měkkého cíle a zaměstnanců 

poskytovatele lůžkové péče, 

➢ analýza hrozeb a rizik, tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, 

➢ nácviky a cvičení, kterými budou ověřeny postupy zpracované v bezpečnostních 

dokumentech na ochranu měkkého cíle, 

B) oprávněný subjekt, kterému již byla poskytnuta dotace na ochranu měkkých cílů v roce 

2019, může v roce 2020 požádat o dotaci pro priority uvedené v bodě A) a dále 

pro následující priority:  

➢ zpracování koordinačního plánu,1 

➢ realizace cvičení, kterým budou ověřeny postupy zpracované v bezpečnostních 

dokumentech na ochranu měkkého cíle, včetně pořízení nezbytných 

pomůcek  určených k provedení cvičení. Musí se jednat o cvičení s aktivním 

zapojením kmenových zaměstnanců a bezpečnostního managementu oprávněného 

žadatele, které bylo připraveno a provedeno ve spolupráci s Policií ČR, 

➢ pořizování neinvestičního hmotného majetku.  

Obsah žádosti o poskytnutí dotace 

Formulář pro podání žádosti je zveřejněn na webových stránkách MZ spolu s Metodikou, 

která stanovuje podrobnosti pro podání žádosti a pravidla pro čerpání dotací. 

                                                 
1 Koordinační plán slouží pro potřeby managementu organizace (měkkého cíle) a je určený pro fázi po útoku. 

Bližší specifikace je uvedena na webových stránkách Ministerstva vnitra. 
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