
Úřad vlády České republiky 
Vedoucí Úřadu vlády ČR 

 
 

Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 2/2016 

k mimořádnému dotačnímu řízení na poskytování neinvestičních dotací na 

programy protidrogové politiky v r. 2016 

ČÁST PRVNÍ – Obecná ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto rozhodnutí upravuje postup žadatelů o neinvestiční dotace k financování programů proti-
drogové politiky v rámci mimořádného dotačního řízení vyhlášeného na r. 2016, příjemců dota-
ce a Úřadu vlády České republiky jako poskytovatele dotace (dále jen „Úřad“). 

2. Toto rozhodnutí navazuje na: 

a) zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými vý-
robky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
c) vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 
d) Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018, schválenou usnesením vlá-

dy č. 340 ze dne 10. května 2010 a její revizi schválenou usnesením vlády č. 1060 ze dne 
15. prosince 2014, 

e) Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013–2015, 
f) Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro ob-

last hazardního hraní, 
g) Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018, 
h) Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018, 
i) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, schválené 

usnesením vlády pro příslušný rok,  
j) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním nezi-

skovým organizacím ústředními orgány státní správy v platném znění 
k) Statut Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v platném znění, 
l) Směrnici vedoucího Úřadu vlády ČR č. 23/2014 o poskytování neinvestičních dotací k fi-

nancování programů protidrogové politiky, v platném znění 

ČÁST DRUHÁ – Rozhodování o poskytnutí dotace 

Článek 2 

Oblasti podpory  

1. Dotace jsou v rámci druhé výzvy dotačního řízení pro projekty protidrogové politiky (mimořád-
ného dotačního řízení) alokovány na oblast hazardního hraní a jiných závislostí, které byly v r. 
2014 integrovány do protidrogové politiky resp. a na oblasti, které nebyly dosud dostatečně ře-
šeny.  
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2. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) schválí návrh dotačních ob-
lastí pro toto mimořádné dotační řízení.  

3. V návaznosti na účel vyhlašovaného mimořádného dotačního řízení pro programy protidrogové 
politiky na r. 2016 není poskytnutí dotace žadateli podmíněno certifikací odborné způsobilosti. 

 

Článek 3 

Vyhlášení dotačního řízení 

1. V návaznosti na schválení dotačních oblastí Radou je dotační řízení vyhlášené na internetové 
stránce Úřadu v sekci Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (http://rvkpp.vlada.cz).  

2. Dokumenty vyžadované v rámci tohoto dotačního řízení Rady se předkládají Úřadu v listinné 
podobě. 

Článek 4 

Žadatelé o dotaci 

O dotaci může žádat 

a) spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
b) ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, 
c) právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 

d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společ-
nostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) sociální družstvo podle zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zá-
kon o obchodních korporacích), 

f) právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost 
v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací 
činnosti, 

Článek 5 

Podávání žádosti o dotaci 

1. Na základě a v mezích vyhlášeného dotačního řízení mohou osoby uvedené v čl. 4 požádat o 
dotaci v listinné podobě, a to nejpozději do 20. února 2016.  

2. Dokumenty vyžadované v rámci dotačního řízení Rady se předkládají Úřadu ve dvou originá-
lech  (originály nebo úředně ověřené kopie) na adresu: 

Odbor protidrogové politiky 
Úřad vlády České republiky 
Náb. E. Beneše 4  
118 01 Praha 1 – Malá Strana  

Obálka se označí heslem „Dotační řízení na r. 2016“ 
 

3. Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení konkrétních dokumentů je rozhodné datum 
na razítku podací pošty, v případě osobního doručení razítko podatelny Úřadu vlády České re-
publiky. Všechny dokumenty se zasílají najednou s průvodním dopisem obsahujícím seznam 
zaslaných dokumentů. 

http://rvkpp.vlada.cz/
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4. Dokumenty se současně zašlou ve stejném termínu elektronicky (ve formátu pdf., tabulkovou 
část současně v xls.) na tyto e-mailové adresy: opk@vlada.cz  a v kopii na adresu: konvalino-
va.renata@vlada.cz 

5. V rámci jedné žádosti lze předložit jeden nebo více projektů – projektem se pro účely žádosti 
rozumí soubor věcného, časového a finančního vymezení programu, jež je vyjádřen v části B 
(popis) a části C (rozpočet). 

6. Noví žadatelé (tj. ti, kdo dosud nejsou registrovaní v elektronické aplikaci http://dotace-
drogy.vlada.cz/ pro r. 2016) musí k žádosti přiložit také vyplněný registrační formulář (viz níže). 

7. Seznam dokumentů, které jsou součástí žádosti 

a) Registrační formulář - Informace o organizaci pro dotační rok 2016 (vyplňují jen noví žada-
telé neregistrovaní v elektronické aplikaci  http://dotace-drogy.vlada.cz/ pro r. 2016) 

b) Doklad o přidělení IČ (dokládají jen noví žadatelé neregistrovaní v elektronické aplika-
ci http://dotace-drogy.vlada.cz/ pro r. 2016) 

c) Doklad vyjadřující předmět činnosti, např. stanovy (dokládají jen noví žadatelé neregistro-
vaní v elektronické aplikaci http://dotace-drogy.vlada.cz/ pro r. 2016) 

d) Doklad o bankovním spojení (dokládají jen noví žadatelé neregistrovaní v elektronické apli-
kaci http://dotace-drogy.vlada.cz/ pro r. 2016) 

e) Žádost na r. 2016 – část A, která obsahuje souhrnné informace o žadateli, seznam projek-
tů, na které je dotace žádána, čestné prohlášení o bezdlužnosti a pravdivosti údajů a pře-

hled majetkových vztahů
1
 

f) Žádost na r. 2016 – část B obsahující popis projektu 
g) Žádost na r. 2016 – část C obsahující rozpočet včetně personálního zajištění projektu 

8. Část A žádosti se vyplňuje souhrnně za organizaci; části B a C se vyplňují ke každému projek-
tu zvlášť. 

9. Žadatel a následně příjemce dotace oznámí a doloží Úřadu změny v údajích vyplývajících 
z dokladů a základních informací o žadateli podle bodu 7. písm. a) až d) do 15 pracovních dnů 
ode dne, kdy obdrží doklad o jejich provedení. 

Článek 6 

Rozhodování o žádosti o dotaci 

1. Odbor protidrogové politiky Úřadu prověří včas doručenou žádost o dotaci, včetně jejích příloh, 
z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Při zjištění nedostatků 
vyzve žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve vý-
jimečných případech lze tuto lhůtu prominout. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené 
lhůtě nebo nejsou-li nedostatky žádosti, včetně chybějících či neúplných příloh, odstraněny, 
Odbor protidrogové politiky Úřadu žádost z dotačního řízení vyřadí a informuje o tom žadatele. 

2. Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního 
orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo 
se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním říze-
ní. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu 

a) úplnost a správnost předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných na inter-
netové stránce Úřadu, 

b) nakolik předložené projekty směřují k naplnění programu protidrogové politiky 
a dotačních priorit, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení, 

                                                           
1
 Celý formulář části A, včetně čestného prohlášení a přehledu majetkových vztahů je k dispozici ke stažení 

v aplikaci u žádosti na příslušný kalendářní rok. 

mailto:opk@vlada.cz
mailto:konvalinova.renata@vlada.cz
mailto:konvalinova.renata@vlada.cz
http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
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c) stanovisko krajského protidrogového koordinátora v případě místních služeb, 
d) finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti, 
e) objem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na protidrogovou politiku. 

3. Odbor protidrogové politiky Úřadu připraví z hledisek uvedených v bodě 2. a s případným vyu-
žitím expertních hodnocení podklad pro jednání Dotačního výboru o předložených žádostech o 
dotaci; v tomto podkladu navrhne výši dotací pro jednotlivé žadatele a projekty a dále, které 
projekty nedoporučuje podpořit. 

4. Odbor protidrogové politiky Úřadu navrhne Dotačnímu výboru, popřípadě Radě, aby dotace 
nebyla udělena tomu žadateli, který jako příjemce dotace v předchozím roce nepředložil včas 
podklady pro vyúčtování dotace, finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem, včetně 
čestného prohlášení o bezdlužnosti a úplnosti podkladů, závěrečnou zprávu o realizaci projek-
tu, nebo ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech, 
anebo neprovedl za tento rok včas vratku dotace, vyčíslenou ve finančním vypořádání dotace 
se státním rozpočtem. 

5. Výsledky projednání žádostí o dotaci Dotačním výborem jsou postoupeny ke schválení Radě. 

6. Výsledky projednání žádostí o dotaci schválené Radou, jsou podkladem pro vedoucího Úřadu 
k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

7. Odbor protidrogové politiky Úřadu zajistí na internetové stránce Úřadu uveřejnění výsledků 
projednávání žádostí o dotaci Dotačním výborem a poté Radou do 10 pracovních dnů ode dne, 
kdy projednání ukončí Dotační výbor a ode dne, kdy projednání dokončí Rada. 

Článek 7 

Konečná podoba rozpočtu projektu  

1. Odbor protidrogové politiky Úřadu sdělí žadateli o dotaci, pokud jeho žádost nebyla z dotačního 
řízení vyřazena (čl. 6 bod 1.), do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Dotační výbor projednal pod-
klad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena, a to v případě, 
že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předkládána. Současně 
Odbor protidrogové politiky Úřadu vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být 
kratší než 8 pracovních dnů, předložil konečnou podobu rozpočtu projektu v závislosti na výši 
přidělené dotace. Tato konečná podoba rozpočtu projektu bude přílohou k rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. 

2. Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace Dotačním výborem, písemně sdělí, že oproti 
původní žádosti požaduje nižší částku, než byla Dotačním výborem navržena, navrhne přísluš-
ný útvar Radě ke schválení dotaci ve výši žadatelem požadované částky. 

3. Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, 
příslušný útvar žádost o dotaci z  dotačního řízení vyřadí. 

Článek 8 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, 
označení programu protidrogové politiky a identifikačních údajů týkajících se projektu, na který 
je dotace poskytována, obsahuje celkovou výši poskytnuté dotace a dále další podmínky, za 
kterých je dotace poskytnuta, členěné na podmínky, jejichž nedodržení je postižitelné odvodem 
za porušení rozpočtové kázně v částce, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, a na podmín-
ky, jejichž nedodržení je postižitelné odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % 
z celkové částky dotace, a poučení příjemce dotace. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace 
je konečná podoba rozpočtu projektu. 
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2. Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti 
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 3. 
Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2016. 

3. Z poskytnuté dotace na realizaci projektu nelze hradit tyto náklady (neuznatelné náklady) 

a) náklady na stravování zaměstnanců, včetně poukázek na stravování zaměstnanců, 
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč a pro-

vozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací 
cenou vyšší než 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok, 

c) tvorba základního kapitálu, 
d) náklady na reprezentaci (občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), pokud nejde o 

projekt, jehož součástí je konání veřejných seminářů, workshopů a konferencí, 
e) náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje, 
f) daně z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet, 
g) penále a pokuty, 
h) daně a poplatky nesouvisející přímo s realizací projektu,  
i) odpisy majetku, tvorby rezerv a opravných položek, 
j) náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, 
k) náklady spojené s pořízením majetku formou leasingu, 
l) náklady spojené s placením členských příspěvků odborným společnostem 

a asociacím, pokud nejde o odborné společnosti a asociace v ČR s přímou návazností na 
obor adiktologie, 

m) náklady, u kterých není prokázaná přímá souvislost s realizací projektu, 
n) náklady, které nelze prokázat příslušnými účetními doklady 

 
4. Uznatelnými osobními náklady hrazenými z dotace jsou náklady vynaložené v přímé  

a bezprostřední souvislosti s realizací projektu, které zahrnují: 

a) platy zaměstnanců vyplácené na základě pracovní smlouvy v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o platových pomě-
rech zaměstnanců“); 

b) mzdy zaměstnanců vyplácené na základě pracovní smlouvy v souladu se zákoníkem prá-
ce, jejichž výše se stanoví s přihlédnutím k úrovni platu dle nařízení vlády o platových po-
měrech zaměstnanců; 

c) odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), jejichž výše se 
stanoví s přihlédnutím k úrovni platu dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnan-
ců;  

d) odvody na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnava-
tel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměst-
nance podle platných předpisů povinen odvádět (např. pojistné na povinné zákonné pojiš-
tění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem, fond kulturních a sociálních potřeb). 

 
5. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na 

jehož realizaci je dotace poskytnuta.  

6. Pokud je týž projekt financován dotacemi z více státních zdrojů anebo i z rozpočtů územních 
samosprávných celků, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není dovolena. 

7. Při realizaci projektu mohou být při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskyt-
nuta, jednotlivé skupiny položek konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí 
do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu 
(ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá skupina položek rozpočtu dotace překročena, je 
jiná skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, uspořena. Skupinami položek se rozu-
mí: 1.1. Materiálové náklady celkem, 1.2.1. Energie, 1.2.2. Opravy a udržování, 1.2.3. Cestov-
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né, 1.2.4. Ostatní služby, 1.3. Jiné provozní náklady celkem, 2.1. Mzdové náklady, 2.2. Odvody 
sociální a zdravotní pojištění, 2.3. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Při těchto 
změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do 
rozpočtu dotace doplnit další položku. 

8. Nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu, podle bodu 8. neplatí v případě skupiny 
položek 2.1. Mzdové náklady, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami. 

9. Příjemce dotace může účinně předložit nejpozději do 31. října 2016 žádost o změnu struktury 
konečné podoby rozpočtu přesahující limit uvedený v čl. 7 bodě 7, a to v případě, že průběh 
realizace projektu si tyto změny vyžadují. Tato žádost musí být řádně odůvodněná. Odbor pro-
tidrogové politiky Úřadu předloží takovou žádost k posouzení Dotačnímu výboru, který při po-
suzování žádosti přihlédne k možnému ohrožení cílů příslušného projektu. Odbor protidrogové 
politiky Úřadu je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady. Pokud Dotační výbor doporučí 
žádosti vyhovět, Úřad změnu struktury rozpočtu povolí samostatným rozhodnutím, které ne-
přímo změní původní rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

10. U projektu, u něhož poskytnutá dotace má povahu veřejné podpory, se v části Poučení příjem-
ce dotace uvede věta „Dotace poskytnutá na základě tohoto rozhodnutí je veřejnou podporou 
malého rozsahu ve smyslu nařízení komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o po-
užití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“. 

11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vyhotovuje pro každý projekt zvlášť, a to i v případě, že týž 
příjemce dotace bude realizovat více projektů. 

12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané vedoucím Úřadu, Odbor protidrogové politiky Úřadu 
neprodleně zašle příjemci dotace a současně předloží písemný pokyn k uvolnění finančních 
prostředků Odboru rozpočtu a financování Úřadu; tomuto odboru předá rovněž 1 kopii rozhod-
nutí o poskytnutí dotace a 1 kopie tohoto rozhodnutí zůstane u Odboru protidrogové politiky 
Úřadu. 

13. Dotace uvolněné z účtu Úřadu vlády ČR v příslušných čtvrtletích musí být vloženy do centrální 
evidence dotací nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, a to v souladu 
s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů. Odbor 
protidrogové politiky Úřadu bez zbytečného odkladu ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace zajistí uveřejnění výsledků dotačního řízení na internetové stránce Úřadu. 

14. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se zveřejní v informačním systému vedeném Ministerstvem 
financí ČR, včetně dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací, v souladu 
se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 171/2012 Sb., a 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

ČÁST TŘETÍ 

Článek 9 

Průběžná zpráva 

1. Příjemce dotace zpracuje k 30. červnu 2016 a Úřadu do 31. srpna 2016 zejména pro účely prů-
běžné řídící kontroly předloží Průběžnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky za 
uplynulou část roku 2016. V odůvodněných případech, lze tuto lhůtu prominout. Formulář Prů-
běžné zprávy zveřejní Odbor protidrogové politiky na své internetové stránce.  

2. Průběžnou zprávu nepředkládá příjemce dotace, kterému při rozdělování prostředků na dotaci 
bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace po 30. červnu 2016. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Článek 10 

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem 

1. Příjemce dotace odešle Úřadu do 15. února 2017 

a) vyúčtování dotace za projekt, které obsahuje tabulky dle přílohy č. 4 k tomuto rozhodnutí, 
b) kopii účetní sestavy k projektu dokládající řádné zaúčtování nákladů jednotlivých položek 

finančních prostředků hrazených z dotace, včetně součtu analytických účtů, 
c) doklad o vratce k projektu včetně odůvodňujícího komentáře ve výši té části dotace, která 

nebyla příjemcem v roce 2016 použita, 
d) závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky za rok 2016, formulář Závěreč-

né zprávy zveřejní Odbor protidrogové politiky na své internetové stránce, 
e) podklady pro finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem v rozsahu podle vyhlášky 

č. 52/2008 Sb., 
f) čestné prohlášení statutárního orgánu, případně jiné odpovědné osoby pověřené jednat za 

příjemce dotace, o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy a zdravotním pojiš-
ťovnám a o pravdivosti a úplnosti všech částí a příloh uvedených v rámci finančního vypo-
řádání dotace. Čestné prohlášení se přikládá společně s podklady pro finanční vypořádání 
dotace se státním rozpočtem. 

2. Odbor protidrogové politiky Úřadu provede administrativní kontrolu dokladů uvedených 
v bodě 1, včetně jejich příloh, z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových nále-
žitostí. Při zjištění nedostatků vyzve žadatele, aby nedostatky ve lhůtě stanovené Odborem 
protidrogové politiky, odstranil. 

3. Příjemce dotace vratku dotace vyčíslenou v dokladech podle bodu 1 písm. a) převede tak, aby 
nejpozději 15. února 2017 byla připsána na účet cizích prostředků Úřadu (depozitní účet, jehož 
číslo je uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace). Provedení vratky oznámí příjemce dotace 
ve stejné lhůtě spolu s odůvodněním v listinné podobě Úřadu. 

4. Vratka dotace po skončení roku 2016 se rovná té části prostředků dotace, která nebyla použita 
příjemcem v roce 2016, na který mu byla dotace poskytnuta. 

Článek 11 

Vratka dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta 

1. Příjemce dotace, který v průběhu roku 2016 předčasně ukončí realizaci projektu, na který mu 
byla poskytnuta dotace, anebo s realizací projektu nezačne, oznámí spolu s odůvodněním tuto 
skutečnost v listinné podobě Úřadu do 15 pracovních dnů ode dne předčasného ukončení pro-
jektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat, a od téhož dne do 30 pracovních 
dnů vrátí buď poměrnou část dotace, odpovídající intervalu od skončení realizace projektu do 
konce roku 2016, anebo celou poskytnutou dotaci, na účet Úřadu, z něhož mu byla dotace po-
skytnuta. 

2. Příjemce dotace, který v průběhu roku 2016 zanikne, vrátí nejpozději ke dni, k němuž je povi-
nen provést účetní závěrku, na účet Úřadu, z něhož mu byla dotace poskytnuta, poměrnou 
část dotace, odpovídající období ode dne provedení účetní závěrky do konce roku 2016. 
K témuž dni oznámí v listinné podobě tuto skutečnost Úřadu. 

3. Pokud v případech podle bodů 1 až 2 byl projekt, na který byla poskytnuta dotace, alespoň 
z části realizován, příjemce dotace současně s provedením vratky dotace předloží Úřadu Závě-
rečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky. 

Článek 12 

Pravomoc Úřadu rozhodnout o odnětí dotace 
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Úřad podle povahy případu rozhodne o odnětí dotace, jestliže v průběhu roku 2016, zjistí, že 

a) údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé nebo 
b) nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta. 

Článek 13 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu spočívá 
v použití peněžních prostředků z dotace v rozporu s právními předpisy nebo v nedodržení 
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

2. Neoprávněné zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu spočívá 
v neprovedení vratky dotace v průběhu roku 2016 ve lhůtě a v případech, stanovených 
v příslušném právním předpise nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

3. Případy porušení rozpočtové kázně, zjištěné Úřadem u příjemce dotace, předkládá Úřad 
k provedení dalších opatření místně příslušnému finančnímu úřadu. 

ČÁST PÁTÁ 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

Formuláře vyžadované v rámci dotačního řízení zveřejní Odbor protidrogové politiky na stránkách 
Rady v rámci vyhlášení dotačního řízení. 

Článek 15 

Účinnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu. 

V Praze 05.01.2016 

 

 

 

Ing. Pavel Dvořák, v. r. 
vedoucí Úřadu vlády ČR 


