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Programová oblast „ Lidská práva – vnitrostátní implementace“  

Základní informace 

• Obecný cíl programové oblasti: „ Zlepšení situace v oblasti lidských práv a potlačování  diskriminace a 

extremismu na celostátní úrovni“ 

 

• 2 základní oblasti podpory: 

1) Zvýšení kapacity a zlepšení schopností veřejných institucí chránit lidská práva a zlepšení přístupu 

ke spravedlnosti pro menšiny a zranitelné a ohrožené skupiny. 

2) Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti. 

 

• Celková alokace na programovou oblast pro grantovou podporu: €7,887,970 / cca 200,000,000 CZK.  

• Forma podpory: MGS (komponenta A) + 4 PDP  



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  

Oblast podpory 1 - ochrana lidských práva a zlepšení přístupu ke spravedlnosti 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 3 a PDP č. 6 

 Název projektu: Posílení aktiv Veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení NHRI v ČR) – PDP č. 3 

Konečný příjemce: Kancelář veřejného ochránce práv 

Projektový partner z Norska Norwegian National Human Rights Institution 

Výše grantu: 38,250,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 
Zlepšit ochranu lidských práv občanů, zejm. zranitelných skupin jako jsou děti, oběti špatného zacházení a diskriminace a osob se 

zdravotním postižením, a to v rámci působnosti Veřejného ochránce práv 

Klíčové aktivity: 

1. Posílení kapacity Kanceláře VOP ve využívání lidskoprávních standardů v rámci své působnosti a pravomocí 

- lepší aplikace mezinárodních lidskoprávních standardů při vyřizování stížností, poskytování stanovisek pro ÚS, doporučení pro 

parlament, vládu a další veřejné instituce 

- Bilaterální aktivita s Norwegian National Human Rights Institution: výměna zkušeností s fungováním NHRI a kulatý stůl o možnostech 

udělení mandátu NHRI pro KVOP  

2. Posílení prevence špatného zacházení 

– zlepšení kapacity KVOP při monitorování aplikace mezinárodních lidskoprávních standardů v boji proti špatnému zacházení  v 

detenčních zařízeních a při tvorbě doporučení ohledně zacházení s osobami omezenými na svobodě 

3. Posílení ochrany dětí a jejich rodin a dětských práv 

– výzkum v oblasti systému péče o děti v ohrožení a tvorba doporučení, vzdělávacích materiálů a provádění školení pro Orgán sociálně 

právní ochrany dětí a další relevantní instituce na poli ochrany ohrožených dětí a rodin 

4. Posílení kapacity KVOP v podpoře rovného zacházení 

- Na základě systematického monitoringu a analýzy implementace doporučení mezinárodních lidskoprávních organizací věnujících se boji 

proti diskriminaci  vytvořeny a publikovány hodnotící zprávy o situaci v ČR, ty budou základem školení a nových metodologických postupů 

pro zaměstnance KVOP 

- Vytvořeny nové e-learningové kurzy v oblasti podpory rovného zacházení volně dostupné pro odbornou veřejnost a relevantní instituce 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  

Oblast podpory 1 - ochrana lidských práva a zlepšení přístupu ke spravedlnosti 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 3 a PDP č. 6 

 
Název projektu: Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny (PDP č. 6) 

Konečný příjemce: Justiční akademie 

Projektový partneři Okresní soudy (Chrudim, Jeseník, Kladno, Kroměříž, Most, Nový Jičín, Praha 8, Šumperk, Tachov, Vsetín) 

Výše grantu: 36,143,241 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 
Zlepšení adaptace českého soudního systému na potřeby o čekávání zranitelných a marginalizovaných skupin v přístupu ke 

spravedlnosti 

Klíčové aktivity: 

1. Školení pro soudců a soudního personál v komunikačních dovednostech s osobami s mentálním postižením 

2. Vytvoření e-learningových materiálů pro soudní personál zaměřených na problémy v oblasti sensitivního přístupu k 

zranitelným skupinám 

3. Přeloženo, adaptováno na potřeby ČR a zpuštěno 5 HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) kurzů Rady 

Evropy pro soudce a soudní personál 

4. Vytvořeny edukativní video kurzy s tématiku fungování multidisiciplinárních týmů, vedení soudních jednání pro děti, pro 

Romy v romském jazyce a další. 

5. Pilotní aktivita na vytvoření „Dětské komise pro kvalitní justici“ po vzoru britské Family Justice Young People Board 

6. Pilotní zavedení nových pozic forensních sociálních pracovníků na 10 partnerských okresních soudech s cílem usnadnit 

komunikaci mezi justicí a zranitelnými a marginalizovanými skupinami 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oblast podpory 2 - Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti 

 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím MGS komponenty (A) a grantová podpora dále určena 

pro PDP č.4 a 5 

 

• MGS (komponenta A) zaměřena na podporu schopnosti výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nové 

témata a výzvy v oblasti lidských práv a nalézt praktická řešení přispívající k lepšímu povědomí a 

uplatňování norem v oblasti lidských práv na vnitrostátní úrovni 

• Základní podporované aktivity v MGS (komponenta A): 

 Posílení výuky a zavádění inovativních prvků do výuky o lidských právech v základním a 

středním školství. 

 Posílení výuky lidských práv na vysokých školách formou zpracování nových vzdělávacích 

programů anebo rozvojem stávajících programů a posílením odborných aktivit 

 Základní či aplikovaný výzkum týkající se aktuálních lidskoprávních otázek a uplatnění tohoto 

výzkumu v praxi 

 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oblast podpory 2 - Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti 

• Stručné informace k výzvě pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 1.250.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 5.000.000 CZK 

• Oprávnění žadatelé: 

• výzkumné organizace 

• vysoké školy 

• právnické osoby vykonávající činnost školy 

• nestátní neziskové organizace 

• Projektoví partneři: jakékoliv právnické subjekty z ČR / Norska a mezinárodní organizace  

• Spolufinancování: 0-10% dle typu žadatele 

• Délka projektu: bude stanoveno ve výzvě 

• Bodově zvýhodněni žadatelé o grant s projektovými partnery z Norska 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oblast podpory 2 - Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti 

 

• Očekávané vyhlášení výzvy & alokace: 

• ve Q2 2020 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 44 mil CZK 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q1 2021 

 

• V prvním měsíci po otevření výzvy seminář pro žadatele 

• Platí pro všechny výzvy ze všech 3 programových oblastí 

• Žádosti o grant předkládány elektronicky přes IS CEDR (na stránkách https://www.norwaygrants.cz/) 

• Platí pro všechny výzvy ze všech 3 programových oblastí 

https://www.norwaygrants.cz/


Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• MGS (komponenta A): 

• Oprávněné výdaje / typické výdaje v projektu 

• Výdaje na management projektu (projekty do 24 měsíců včetně 10% z COV, nad 24 měsíců 15% z COV, výdaje na 

projektového a finančního manažera, koordinátora projektu apod.) 

• Osobní výdaje na zaměstnance / externisty vykonávající odbornou činnost v rámci projektových aktivit  

• Nákup krátkodobého majetku a spotřebního materiálu (IT, kancelářské potřeby apod.,) nezbytných  pro realizaci projektových 

aktivit (do výše DHM / DNHM - 40.000 CZK / 60.000 CZK dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) 

• Nákup služeb pro realizaci projektových aktivit, které nemohou být, vzhledem ke svému charakteru nebo možnostem, 

zajišťovány přímo příjemcem 

• Cestovní výdaje tuzemské i zahraniční 

• Výdaje na publicitu projektu 

• Nepřímé výdaje 

 

• Neoprávněné výdaje 

• Všechny výdaje které nesouvisí s realizací projektových aktivit 

• Nákup DHM / DNHM 

• Pořízení nemovitosti a/nebo pozemku 

• Rekonstrukce nemovitosti 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oblast podpory 2 - Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti 

• Grantová podpora určená pro PDP č. 4 a PDP č. 5 

 Název projektu: Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití (PDP č. 4) 

Konečný příjemce: Agentura pro sociální začleňování 

Projektový partner z Norska Trygg Læring / Safe Learning 

Výše grantu: 61,200,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 

Boj proti hate speech namířenému na menšiny ve veřejném prostoru prostřednictvím propagace tolerance a respektu k odlišnostem uvnitř 

společnosti a podporou harmonického prostředí pro vzájemné soužití a spolupráci mezi majoritou a menšinami v ČR 

(pokračování projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti podpořeného EHP Fondy 2009-2014) 

Klíčové aktivity: 

1. Mediace ve školách 

- Školení mediace pro učitele a studenty jako nástroje pro prevenci problémů, kultivaci řešení problémů a vypořádávání se s kulturními 

rozdíly. 

- Bilaterální aktivita s norským projektovým partnerem 

2. PR Pohotovost 

- Posilování komunikačních dovedností a schopností představitelů územních samospráv předcházet a případně moderovat konflikty, které 

vznikly v důsledku nenávistných projevů vůči menšinám 

3. Multimediální vzdělávání prostřednictvím on-line platformy pro základní a střední školy zaměřené na odstraňování předsudků a 

nesnášenlivých projevů u studentů 

4. Kampaň Hate Free Culture 

- masmediální kampaně 

- Webový portál Hate Free 

- facebook HateFree, moderování diskusí a publikace článků k vyvracení hoaxů a předsudků 

- Podpora Hate Free zón 

- Pořádání Hate Free Art eventů 

- Pořádání tematických akcí na regionální úrovni a další 



Programová oblast „Lidská práva – vnitrostátní implementace“  
Oblast podpory 2 - Zvyšování povědomí o lidských právech a vědomostí v lidskoprávní oblasti u veřejnosti, v 

akademické sféře a boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům ve společnosti 

• Grantová podpora určená pro PDP č. 4 a PDP č. 5 

 Název projektu: Zvýšení povědomí o judikatuře ESLP a o dalších lidskoprávních závazcích ČR (PDP č. 6) 

Konečný příjemce: Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Projektový partner Právnická fakulta Univerzity Karlovy  

Výše grantu: 20,400,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 

Zlepšení ochrany lidských práv a prevence jejich porušování prostřednictvím zvýšení povědomí o 

lidskoprávních standardech a závazcích ČR mezi státními zaměstnanci, právnickou veřejností a 

studenty práv 

Klíčové aktivity: 

1. Vytvoření integrovaného webového portálu, kde budou moci relevantní stakeholdeři  

vyhledávat informace o lidskoprávních závazcích ČR, rozsudcích ESLP a dalších mezinárodních 

lidskoprávních organizací pro svoji činnost v českém jazyce 

2. Vytvoření elektronického manuálu kompatibility pro legislativce jako nástroje pro ověření 

kompatibility navrhovaných právních předpisů s lidskoprávními závazky ČR 

3. Vzdělávací aktivity v oblasti lidských práv pro studenty (kurzy a předměty na PrF, letní školy, 

exkurze, stáže, nové studijní materiály atd.) 



… prozatím děkuji za pozornost! 
 

Jiří Koudar 

 

Tel.: +420 257 044 592 

Mobil: +420 702 174 247 

Mail:  Jiri.Koudar@mfcr.cz 

Web: www.norwaygrants.cz 

Facebook: Fondy EHP a Norska 


