
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 26. srpna 2019 č. 624 

P R A V I D L A 
pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku 

 
ČÁST PRVNÍ 

Úvodní ustanovení 

(1) Účelem Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou 
politiku (dále jen “Pravidla”) je zabezpečit jednotný postup ústředních orgánů státní správy při 
vynakládání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky, koordinovat vynakládání 
prostředků státu na realizaci protidrogové politiky s územně samosprávnými celky (dále jen 
„ÚSC“), zvýšit efektivnost poskytování prostředků z veřejných zdrojů (státního rozpočtu a 
rozpočtů územních) a zajistit tak realizaci Národní strategie prevence a snižování škod spojených 
se závislostním chováním 2019–2027 (dále jen „Národní strategie“), kterou schvaluje vláda. 

(2) Tato pravidla 

a) upravují vynakládání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky alokovaných 
v příslušných kapitolách státního rozpočtu včetně poskytování účelových dotací ze státního 
rozpočtu na protidrogovou politiku,  

b) zajišťují koordinaci rozhodování ústředních orgánů státní správy a ÚSC, o financování aktivit 
protidrogové politiky, zejména s důrazem na koordinaci a finanční zajištění dostupnosti sítě 
specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené v 
ČR. 

 
(3) Protidrogovou politikou jsou činnosti a aktivity realizované v souladu 

a) se zákonem č 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů, 

b) s platnou Národní strategií, 
c) s platným Akčním plánem realizace Národní strategie, 
d) s koncepcemi, strategiemi a akčními plány ústředních orgánů státní správy a ÚSC, které jsou 

v souladu s Národní strategií a Akčním plánem podle bodů b) a c). 
 

(4) Aktivity protidrogové politiky uskutečňují ústřední orgány státní správy a ÚSC buď přímo, 
anebo podporují jejich realizaci poskytováním účelových dotací nebo přímým nákupem 
služeb. Uskutečňování uvedených aktivit se řídí zákonem vymezenými kompetencemi 
příslušného orgánu.  

 
ČÁST DRUHÁ 

Zásady vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku a podpory služeb pro 
osoby závislé a závislostí ohrožené ze státního rozpočtu 

(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené na protidrogovou politiku jsou rozpočtovány 
v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu. 

(2) Finanční prostředky na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu jsou určeny na realizaci 
a podporu specifických aktivit protidrogové politiky v oblasti drogové prevence, léčby, 
minimalizace rizik, následné péče, jak jsou uvedeny v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a dále specifikovány ve 
Standardech odborné způsobilosti adiktologických služeb schválených usnesením vlády ze dne 
16. března 2005 č. 300 a Standardech odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 
prevence užívání návykových látek schválených usnesením vlády ze dne 7. června 2006 č. 693 
(dále „specializované preventivní a léčebné služby pro osoby závislé a závislostí ohrožené“), a v 
oblasti snižování nabídky drog a prosazování práva. 

(3) Dotační řízení Úřadu vlády ČR je určeno k podpoře mezioborových adiktologických služeb, tj. 
k podpoře programů poskytujících zdravotní služby, sociální služby, preventivní, informační a 
vzdělávací služby a ostatní typy projektů určených k realizaci aktivit Národní strategie a jejích 
akčních plánů.  



(4) Finanční prostředky na protidrogovou politiku centralizované v rámci dotačního řízení Úřadu 
vlády ČR podle usnesení vlády ze dne 22. července 2019 č. 532, jsou rozpočtovány v rozpočtové 
kapitole Úřadu vlády stejně jako finanční prostředky na odborné činnosti samostatného 
organizačního útvaru Úřadu vlády ČR, který plní roli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (dále jen "Rada"). Tyto prostředky jsou ve státním rozpočtu soustředěny v 
průřezovém ukazateli „Program protidrogové politiky“ a je na ně pohlíženo jako na prostředky 
sloužící k zabezpečení sektorové meziresortní politiky vlády ČR, nikoliv jako na administrativní 
výdaje státní správy spojené se zabezpečením provozu Úřadu vlády ČR. 

(5) Účelové dotace v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR jsou poskytovány Rozhodnutím 
vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen 
„Rozhodnutí“) dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí Úřadu vlády ČR může k vydání 
Rozhodnutí zmocnit ředitele Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 
 

(6) Pokud jsou financovány specializované preventivní, léčebné, sociální či jiné služby nebo projekty 
protidrogové politiky z jiných položek než z programu protidrogové politiky a osoby závislé a 
závislostí ohrožené jsou cílovou skupinou, příslušný ústřední orgán státní správy a ÚSC, v jehož 
rozpočtu se takové zdroje nacházejí, poskytuje přiměřenou míru spolupráce a součinnosti při 
plánování a koordinaci vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku podle Části 
páté těchto Pravidel (Koordinace vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku). 
 

(7) Ústřední orgán státní správy, který poskytuje dotace na projekty preventivních a léčebných 
služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené, zveřejní na svých internetových stránkách 
nejpozději do 31. března každého kalendářního roku, na který poskytuje dotace, seznam nebo 
pořadí úspěšnosti projektů, které úspěšně prošly výběrovým dotačním řízením. Konkrétní výše 
dotace bude pro úspěšné projekty stanovena nejpozději do konce února rozpočtového roku, na 
který je dotace poskytována. 

ČÁST TŘETÍ 
Spolufinancování programů protidrogové politiky ze zdrojů mimo státní rozpočet 

(1) Ústřední orgán státní správy přihlíží při financování programů protidrogové politiky při podpoře 
adiktologických služeb k výši jejich podpory mimo státní rozpočet, zejména k míře podpory z 
rozpočtů ÚSC. 

(2) Do financování programů protidrogové politiky resp. projektů specializovaných preventivních 
a léčebných služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené, zejména těch, které mají regionální a 
místní význam, jsou na základě zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, zapojeny rozpočty ÚSC. 

(3) Do rozhodování o výši finanční spoluúčasti státu na realizaci projektů služeb regionálního 
a místního charakteru jsou přiměřeným způsobem zapojeny ÚSC. 

(4) Otázkou spolufinancování projektů specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby 
závislé a závislostí ohrožené ze strany ÚSC se zabývá Rada. Pokud z jednání Rady vyplyne, že 
podpora ze strany ÚSC je nepřiměřeně nízká, nebo došlo či hrozí výrazný pokles spoluúčasti 
ÚSC na financování projektů specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby 
závislé a závislostí ohrožené, navrhne Rada přijetí odpovídajících opatření. 

(5) Pokud je ze státního rozpočtu z prostředků na protidrogovou politiku spolufinancována činnost 
zdravotnického zařízení, musí být žádost o podporu formou dotace či nákupu služeb 
zdůvodněna. Zdůvodnění obsahuje informaci o tom, zda má zdravotnické zařízení uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo zdůvodnění proč tuto smlouvu uzavřenou nemá. 
V případě, že zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 
neposkytuje se finanční podpora na činnost dostatečně hrazenou z veřejného zdravotního 
pojištění. 

 



ČÁST ČTVRTÁ 
Podmínky vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku formou účelové dotace 

nebo nákupu služeb 

(1) Finanční prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku mohou být poskytnuty formou 
účelové dotace nebo nákupu služeb, a to na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu v rámci dotačního řízení nebo vybráním nabídky ve výběrovém řízení vyhlášeném 
ústředním orgánem státní správy. 

(2) Účelovou dotaci na poskytování služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence 
drogové závislosti lze poskytnout službám certifikovaným na základě udělené Certifikace odborné 
způsobilosti adiktologických služeb a Certifikace programů primární prevence užívání návykových 
látek (usnesení vlády ze dne 16. března 2005 č. 300 a usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 
693). 

(3) Ustanovení podle předchozího odstavce se netýká typů služeb, u kterých proces certifikací nebyl 
dosud zahájen nebo neproběhl v potřebném rozsahu. Certifikace se rovněž nevyžaduje u poprvé 
podávaných žádostí o účelovou dotaci na poskytování služeb uvedených podle předchozího 
odstavce; tyto žádosti však musí být v případě žádosti v dotačním řízení předjednány s 
vyhlašovatelem dotačního řízení. 

(4) Účelovou dotaci na poskytování služeb, které jsou sociální službou ve smyslu zákona 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, lze poskytnout pouze 
registrovanému poskytovateli sociálních služeb. 

(5) Registrace podle předchozího odstavce se nevyžaduje u nově zahajovaných činností, pokud je 
žádost o účelovou dotaci podávána jinému ústřednímu orgánu státní správy, než je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Tyto žádosti však musí být v případě žádosti o dotaci předjednány s 
vyhlašovatelem dotačního řízení a podmínka registrace musí být splněna nejpozději ke dni 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

(6) Pro rozhodování o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení nebo o výběru nabídky v rámci 
výběrového řízení na nákup služeb ze státního rozpočtu vyhlášených ústředním orgánem státní 
správy je nezbytné, aby žádost o dotaci nebo nabídka služeb splnila podmínky dotačního nebo 
výběrového řízení zveřejněné při jeho vyhlášení. 

(7) Pokud dojde k meziročnímu poklesu finančních prostředků na protidrogovou politiku 
rozpočtovaných v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, budou prioritně podpořeny již 
realizované víceleté aktivity a projekty probíhající kontinuálně, které byly podpořeny v 
předchozích letech; Zároveň budou přednostně podpořeny služby vydefinované v dokumentu 
popisujícím základní síť specializovaných adiktologických služeb, pokud takový dokument bude 
schválen Radou. 

(8) Bližší podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku upravují 
vnitřní dokumenty ústředních orgánů státní správy. Tyto vnitřní předpisy musí být v souladu 
s těmito Pravidly. 

ČÁST PÁTÁ 
Koordinace vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku 

(1) Za účelem efektivního financování protidrogové politiky je vynakládání finančních prostředků 
státního rozpočtu na protidrogovou politiku ústředními orgány státní správy koordinováno Radou. 

(2) Rada 

a) koordinuje priority, kritéria a časový harmonogram dotačních a výběrových řízení ústředních 
orgánů státní správy na specializované preventivní a léčebné služby pro osoby závislé a 
závislostí ohrožené, 

b) koordinuje podporu specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a 
závislostí ohrožené ze strany státu s jejich podporou ze strany ÚSC, 



c) koordinuje podporu projektů protidrogové politiky podaných v rámci dotačních řízení 
ústředních orgánů státní správy tak, aby byla maximálně zajištěna stabilita existující sítě 
specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené 
dle aktuální potřeby v daném místě a čase, 

d) koordinuje sjednocování požadavků kladených na žadatele o poskytnutí dotace ústředními 
orgány státní správy nebo podmínek výběrových řízení na specializované preventivní a 
léčebné služby pro osoby závislé a závislostí ohrožené vyhlašované ústředními orgány 
státní správy. 

 
(3) Příslušné pracovní orgány Rady projednají 

a) nejpozději do 30. dubna zprávu o čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové 
politiky a podporu specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a 
závislostí ohrožené a ostatních aktivit realizovaných ústředními orgány státní správy a ÚSC 
v uplynulém kalendářním roce, 

b) nejpozději do 30. dubna průběžný stav čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové 
politiky a podporu specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a 
závislostí ohrožené a ostatních aktivit realizovaných v rámci protidrogové politiky ústředních 
orgánů státní správy a ÚSC v běžném kalendářním roce; v případě zjištění významných 
výpadků v zabezpečení služeb bude výkonný místopředseda informovat Radu, 

c) nejpozději do 31. května priority, kritéria, záměry, případné změny parametrů dotačních řízení 
na poskytování specializovaných preventivních a léčebných služeb pro osoby závislé a 
závislostí ohrožené jednotlivých ústředních orgánů státní správy a ÚSC a také záměry na 
objem jimi rozpočtovaných prostředků na protidrogovou politiku na příští kalendářní rok; 
výkonný místopředseda Rady poté předloží souhrnnou zprávu o plánu podpory programů 
protidrogové politiky v příštím roce Radě. 
 

(4) Informace a podklady potřebné k projednání v rámci příslušných pracovních orgánů Rady podle 
odstavce 3 písm. a) až d) poskytnou jednotlivé ústřední orgány státní správy a ÚSC sekretariátu 
RVKPP ve lhůtě nejméně 7 dnů před jednáním příslušných pracovních orgánů Rady, jehož 
termín oznámí sekretariát Rady nejméně 30 dní předem. 

(5) Rada dále 

a) projedná nejpozději do 30. června souhrnnou zprávu o čerpání finančních prostředků na 
realizaci protidrogové politiky a podporu specializovaných preventivních a léčebných služeb 
pro osoby závislé a závislostí ohrožené a ostatních aktivit realizovaných ústředními orgány 
státní správy a ÚSC v uplynulém kalendářním roce, 

b) projedná nejpozději do 30. června souhrnnou zprávu o plánu podpory programů protidrogové 
politiky v příštím roce. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
Ustanovení závěrečná 

(1) Poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy se řídí rovněž Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím v aktuálně platném znění. 

(2) Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro 
právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby je realizováno v návaznosti na § 101a a 
§ 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(3) Ruší se Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou 
politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) schválená usnesením vlády dne 18. dubna 
2012 č. 283. 

*** 


