
Informace pro žadatele o dotace ze státního rozpočtu na programy protidrogové 
politiky 

Souhrnné vyjádření kraje ke všem projektům , které budou realizovány na jeho 
území, a to z hlediska strategie rozvoje služeb v kraji, priorit a zájmů kraje 

V dokumentu "Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2008 na 
realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky" je v části V. odst. 4. uvedeno, že kraj 
se vyjádří souhrnnou formou ke všem projektům, které budou realizovány na jeho 
území, a to z hlediska strategie rozvoje služeb v kraji, priorit a zájmů kraje.  
Tato podmínka je v rámci metodiky  dotačního řízení uváděna vůbec poprvé, a to na 
základě "Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)" projednaných na 
zasedání RVKPP dne 1.6.2007 a doporučených ke schválení vládou. Zde se v části 
druhé, v bodu (8) uvádí, že "do rozhodování o výši finanční spoluúčasti státu na 
účelových dotacích služeb lokálního a regionálního charakteru jsou přiměřeným 
způsobem zapojeny kraje".  
Toto zapojení krajů, tak, jako i v minulých létech, spočívá  jednak v posouzení  
jednotlivých projektů formou vyjádření krajského koordinátora potvrzeného 
kompetentním orgánem nebo útvarem krajského úřadu, jednak v osobní účasti 
zástupce příslušného kraje na jednání dotačního výboru.  
Nově zaváděné souhrnné vyjádření kraje zmíněné formy spoluúčasti nemá 
nahrazovat, ani rozšiřovat ve smyslu navyšování administrativní zátěže. Jeho účelem 
je podat jednoduchým, stručným a neformálním způsobem pokud možno celkový 
obraz situace kraje v oblasti zneužívání  drog, nabídky a dostupnosti protidrogových 
služeb, jejich udržení a potřeb dalšího rozvoje. To vše v souvislosti se strategickými 
dokumenty kraje a s jeho základními socioekonomickými  charakteristikami.  
Forma tohoto vyjádření zatím byla předběžně projednána s krajskými protidrogovými 
koordinátory. Její konkrétní podoba a postup při schvalování obsahu souhrnného 
vyjádření však bude ještě upřesněna při jednání se zástupci krajů. Naší představou 
je jednoduchý dokument, který by  podal  formou tabulky jednak shrnující informaci o 
jednotlivých projektech (název, typ služby, rozpočet a požadavek dotace, případně 
hodnocení na 3-4 bodové škále), jednak stručnou charakteristiku kraje z hlediska 
rozlohy, demografie, správního členění, nezaměstnanosti, drogové scény apod. 
Druhou částí by pak bylo volné vyjádření krajského koordinátora  v rozsahu 
maximálně jedné stránky, které by kompetentním způsobem doplňovalo formální 
údaje a pokud možno plasticky dokreslovalo hodnocení aktuálního stavu, potřeb a 
nejbližších záměrů kraje. Bezprostřední přínos takového dokumentu vidíme v 
možnosti zkvalitnění rozhodovacích procesů, zejména při jednání dotačního výboru, 
kdy jeho členové dostanou okamžitou a přehlednou informaci o celkovém kontextu 
každého jednotlivého projektu. Z dlouhodobějšího  pohledu by to pak mohl být krok 
směrem k rozšíření pravomocí krajů při rozhodování o místních a regionálních 
službách na svém území. 
Pro předkladatele projektů ze zavedení souhrnného hodnocení neplyne žádná 
povinnost, ani bezprostřední důsledek. Věříme však, že i jim může případně sloužit 
jako zajímavá zpětná vazba. 


