
 
Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2008  

na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky 
schválená Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 1.6.2007,  

usnesením RVKPP č.3/0607 
 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

- v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,  

- v návaznosti na Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády 
č. 114/2001, 

- v návaznosti na Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005, 

- v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2005 až 2009 (dále Národní 
strategie) schválenou usnesením vlády č. 1305/2004, 

- v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, kterým byl schválen systém Certifikací 
odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále 
s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární 
protidrogové prevence, 

vyhlašuje dotační řízení na rok 2008 v rámci podpory projektů realizovaných v oblasti 
protidrogové politiky a stanovuje pro něj následující metodiku: 

 

Část I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. V dotačním řízení na rok 2008 v rámci podpory projektů v oblasti protidrogové politiky 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Dotační řízení RVKPP na rok 
2008“) jsou ze státního rozpočtu poskytovány dotace žadatelům - poskytovatelům služeb 
pro uživatele drog1 a realizátorům dalších projektů v oblasti protidrogové politiky. 

2. Žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektu protidrogové politiky a jejím 
příjemcem je právnická osoba specifikovaná v části III. této metodiky. Finanční 
prostředky jsou poskytovány formou dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 7 odst. 1 
písm. f), g) zákona č.  218/2000 Sb. účelově určené na realizaci protidrogové politiky.  

3. Poskytovatelem dotace je Úřad vlády České republiky. 

4. Dotační řízení na rok 2008 bude vyhlášeno do 30.6.2007 na internetových stránkách 
RVKPP (www.vlada.cz).   

                                                 
1 Službami „určenými uživatelům drog“ se pro účely této metodiky rozumí i služby zaměřené na prevenci 
užívání drog (programy specifické primární prevence) a služby určené osobám blízkým uživatelům drog 

http://www.vlada.cz/
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Část II. 

Podmínky pro podání žádosti 
1. Dotace ze státního rozpočtu je žadateli poskytována na základě žádosti předložené 

RVKPP v závazné formě (viz Příloha 1). 

2. Do dotačního řízení RVKPP na rok 2008 se zařazují žádosti podané nejpozději do 
20.9.2007. Pro posouzení dodržení lhůty pro podání žádosti je rozhodný den 
prokazatelného převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního doručení 
žádosti sekretariátu RVKPP den potvrzený prezenčním razítkem podatelny Úřadu vlády 
České republiky (dále jen „Úřad vlády ČR“). Pozdní podání žádosti je důvodem 
k nezařazení žádosti do dotačního řízení RVKPP na rok 2008. 

3. Žádost musí splňovat následující formální náležitosti: 

a) žádost je podána v listinné a elektronické formě na předepsaném formuláři; 
formulář žádosti v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách 
RVKPP, 

b) v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje, nechybí podpis oprávněné 
osoby, 

c) jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 

d) žádost je podána ve stanoveném termínu. 

4. Povinné přílohy k žádosti: 

a) doklad o přidělení IČ, 

b) doklad o právní subjektivitě žadatele, tj. úředně ověřenou kopii dokladu 
potvrzujícího vznik nebo oprávnění k činnosti ne starší 6 měsíců: 

i. občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u Ministerstva 
vnitra ČR, 

ii. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží ověřený výpis 
z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve 
a náboženské společnosti, 

iii. obecně prospěšné společnosti předloží ověřený výpis z rejstříku 
obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu, 

iv. příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji – právní 
subjektivita bude doložena zřizovací listinou a usnesením orgánu obce 
nebo kraje o zřízení příspěvkové organizace, 

c) čestné prohlášení o bezdlužnosti (dle části III. odst. 6 této metodiky), 

d) účetní závěrka za rok 2006 podepsaná statutárním zástupcem žadatele, 

e) výroční zpráva žadatele nebo její ekvivalent za rok 2006, 

f) bankovní identifikace účtu, na který by měla být dotace převedena, 

g) průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2007 (pokud byl projekt v roce 
2007 realizován), 

h) závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (pokud byl projekt v roce 2006 
realizován), 

i) kopie certifikátu odborné způsobilosti služby (jedná-li se o žádost na podporu 
certifikované služby). 
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5. Přílohy uvedené v bodě 4, pokud jsou totožné pro všechny projekty zahrnuté 
v jedné žádosti, přikládá žadatel pouze v jednom vyhotovení. Přílohy uvedené v bodě 4 
písm. g) až i) přikládá žadatel vždy ke každému projektu zvlášť. 

6. Žadatel musí předložit 1 originální výtisk + 2 kopie listinné verze žádosti v příslušně 
označené zalepené obálce. Obálka, která obsahuje originál a kopii žádosti včetně příloh, 
bude označena následovně: 

a) na pravé straně: 

adresa vyhlašovatele dotačního řízení: Úřad vlády České republiky, sekretariát 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 
118 01 Praha 1 – Malá Strana, 

b) na levé straně: 

i. “Dotační řízení RVKPP na rok 2008“ 

ii. název a sídlo žadatele. 

7. O případné změně údajů, uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, je žadatel povinen 
informovat sekretariát RVKPP nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy takové 
změny nastaly. 

 
Část III. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
1. Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů 

v oblasti protidrogové politiky:  

a) primární prevence, tj. projektů specifické dlouhodobé primární protidrogové 
prevence, 

b) kontaktní a poradenské služby, 

c) terénní programy, 

d) ambulantní léčba, 

e) substituční léčba, 

f) detoxifikace, 

g) stacionární programy, 

h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, 

i) ambulantní doléčovací programy, 

j) služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, 

k) mezinárodní projekty, 

l) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, 

m) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací 
uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti 
moderními telekomunikačními prostředky (mobilní telefony, internet) či 
prostřednictvím odborných publikací, seminářů a konferencí.  

2. Žadateli o dotaci na služby podle odst. 1 písm. a) až i) může být poskytnuta dotace 
pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné způsobilosti pro poskytování 
daného typu služby v souladu s usnesením vlády č. 300/2005 a usnesením vlády 
č. 693/2006. Dotace na nově vzniklou službu podle odst. 1 písm. a) až i), která dosud 
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neobdržela certifikát odborné způsobilosti, může být poskytnuta pouze za podmínek 
stanovených v odst. 3. 

3. Žádost o dotaci činností a služeb, které nebyly v předcházejících letech podpořeny 
v rámci dotačního řízení RVKPP, musí být v termínu do 31.8.2007 konzultována se 
sekretariátem RVKPP za účasti protidrogového koordinátora příslušného kraje. 

4. O dotaci na rok 2008 může žádat následující právnická osoba: 

a) občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

b) 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, 

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

d) příspěvková organizace zřizovaná obcí, 

e) příspěvková organizace zřizovaná krajem.  

5. Pokud byla dotace na realizaci projektu poskytnuta v r. 2007, může být poskytnuta 
dotace na r. 2008 pouze v případě, že čerpání dotace v r. 2007 proběhlo v souladu s 
podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na rok 2007 a bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném 
termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.  

6. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům 
státní správy, orgánům samosprávy, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem služby deklarována formou 
čestného prohlášení při podání žádosti. Pokud byl žadatel o dotaci na r. 2008 příjemcem 
dotace ze státního rozpočtu v r. 2007, je bezdlužnost příjemce dotace doložena 
originálním potvrzením místně příslušného finančního úřadu, oblastní správy sociálního 
zabezpečení a pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních 
pojišťoven (nebo jeho úředně ověřenou kopií), které jsou přílohou vyúčtování dotace za r. 
2007. 

7. Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: 

a) mít sídlo na území České republiky  

b) realizovat služby, popř. jiné podporované aktivity v rámci protidrogové politiky 
na území České republiky - s výjimkou mezinárodních projektů podle odst. 1, 
písm. j), 

c) vést podvojné účetnictví, 

d) vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném průběžné 
zprávě a v závěrečné zprávě o realizaci projektu. 

8. Žadatel může požádat o dotaci formou víceletého, maximálně tříletého projektu, pokud 
se projekt týká certifikované služby a v posledních 3 letech byl každoročně podpořen 
v dotačním řízení RVKPP. Schválením dotace na realizaci víceletého projektu nevzniká 
právní nárok na dotaci v následujících letech. O dotaci na realizaci víceletého projektu 
v následujících letech musí žadatel znovu žádat zjednodušenou formou. Případné změny 
v rozsahu projektu či v identifikačních údajích o projektu či žadateli/příjemci dotace, popř. 
o realizátorovi, je žadatel povinen aktualizovat formou informace v listinné formě 
doručené poskytovateli dotace do 15 kalendářních dnů po uskutečnění změny.  
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9. Žadatel o dotaci uvede v žádosti rozpočet výnosů/příjmů a nákladů/výdajů, které mu 
vzniknou realizací deklarovaných činností či služeb. V rozpočtu uvede veškeré 
předpokládané zdroje na realizaci projektu. 

10. Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % 
celkových rozpočtovaných nákladů projektu. V odůvodněných případech může RVKPP 
poskytnout dotaci překračující tento podíl; v těchto případech musí být žádost o dotaci 
v termínu do 31.8.2007 projednána se sekretariátem RVKPP. 

 

 
Část IV. 

Zásady pro použití finančních prostředků poskytnutých formou dotace 
1. Poskytnuté dotace jsou účelově vázány na konkrétní službu či jinou aktivitu 

podporovanou v rámci realizace protidrogové politiky a platné Národní strategie 
protidrogové politiky. Příjemce dotace může poskytnuté finanční prostředky použít na 
stanovený účel pouze v daném rozpočtovém roce. Nevyužité finanční prostředky je 
příjemce dotace povinen vrátit zpět do státního rozpočtu. 

2. Dotace ze státního rozpočtu se poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů 
podporovaných služeb a aktivit. Do jejich rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk. 

3. Příjemce dotace nesmí z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu použít finanční 
prostředky na dodávky jiných právnických nebo fyzických osob, pokud tyto dodávky 
nejsou určeny na realizaci činností v rámci účelu dotace stanoveného v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

4. Příjemce dotace použije poskytnuté finanční prostředky hospodárně a efektivně. 

5. Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady): 

a) osobní náklady - včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je 
zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen hradit. Jedná se 
o výdaje na zaměstnance zajišťující činnost zařízení či poskytování služby (do 
rozpočtu lze zahrnout popř. i řídící a administrativní personál) a  o výdaje na 
zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost spojenou s poskytováním 
služeb, přičemž tyto výdaje musí odpovídat nominálním mzdám, případně platům 
a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným 
zaměstnavatelem, 

b) provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a které jsou 
identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty 
a uvedené v rozpočtu schválené žádosti: 

i. spotřeba materiálu, 

ii. spotřeba energie, 

iii. zařízení a vybavení (drobný dlouhodobý majetek)  

iv. cestovné – cestovní náhrady (výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní 
výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců 
poskytovatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou 
stanoveny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (a 
odpovídají cenám obvyklým),  

v. ostatní služby pokud souvisejí s poskytováním služby – nájemné, internet, 
apod. 
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6. Celková dotace se skládá z finančních prostředků určených na úhradu osobních nákladů 
a provozních nákladů, jejichž limitní výše je uvedena v žádosti o účelovou dotaci. 
Výjimečně může příjemce dotace v průběhu realizace projektu změnit limit osobních a 
provozních nákladů za předpokladu, že změna struktury nákladů neovlivní negativně 
realizaci projektu a nepřekročí 5 % limitu uvedeného v žádosti o účelovou dotaci. 

7. Z poskytnuté dotace se nesmí hradit náklady na: 

a. odpisy majetku, 

b. reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), 

c. mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, 

d. tvorbu kapitálového jmění (zisku), 

e. rekondiční a rekreační pobyty, 

f. provedení účetního auditu, 

g. DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, 

h. daně, pokuty a sankce, 

i. úhradu nákladů na zdravotní péči, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, 

j. nespecifikované výdaje (tj. výdaje nerozepsané a výdaje, které nelze účetně 
doložit). 

8. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace průběžnou zprávu o realizaci projektu za 
první pololetí 2008 v termínu do 20.9.2008 a závěrečnou zprávu o realizaci projektu v r. 
2008 v termínu do 31.1.2009. Formulář průběžné a závěrečné zprávy o realizaci projektu 
bude zveřejněn na internetových stránkách RVKPP do 31.12.2007. 

9. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na rok 2008 musí být řádně vyúčtována. 
Vyúčtování dotace musí být na předepsaném formuláři doručeno poskytovateli dotace 
nejpozději do 31.1.2009 a doloženo originály potvrzení o bezdlužnosti vydanými místně 
příslušným finančním úřadem, oblastní správou sociálního zabezpečení a pracovištěm 
Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven (nebo jejich úředně 
ověřenou kopií). Metodika a formuláře pro vyúčtování dotace na r. 2008 bude zveřejněna 
na internetových stránkách RVKPP do 31.12.2007. 

10. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na rok 2008 podléhá rovněž finančnímu 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem dle platné vyhlášky MF ČR. Vyplněné formuláře 
pro finanční vypořádání a eventuelně vratku dotace nevyčerpané v rozpočtovém roce 
2008 je příjemce povinen doručit poskytovateli  nejpozději v termínu do 15.2.2009.  

11. V případech nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace je 
příjemce povinen do 30 dnů od rozhodné události na straně příjemce vrátit v témže roce 
finanční prostředky na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, pokud tak lze učinit do 
31. prosince příslušného rozpočtového roku, nebo na depozitní účet poskytovatele 
dotace. 

 
Část V. 

Postup při rozhodování o poskytnutí dotace 

1. Sekretariát RVKPP posoudí dodržení formálních a obsahových náležitostí stanovených 
touto metodikou. V případě zjištění nedostatků žádosti bude žadatel neprodleně vyzván 
k jejich odstranění. Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení RVKPP na 
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rok 2008 a jejíž nedostatky nebudou odstraněny do 14 kalendářních dnů od doručení 
výzvy k jejich odstranění, bude z dotačního řízení vyřazena.  

2. Žádost bude posouzena dvěma nezávislými oponenty. 

3. Součástí žádosti bude podle místa poskytování služby také posouzení příslušného kraje 
formou vyjádření krajského protidrogového koordinátora potvrzeného kompetentním 
orgánem nebo útvarem příslušného krajského úřadu. 

4. Kraj se dále 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. 

5. Výbor RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Dotační 
výbor RVKPP“) v souladu se svým statutem a jednacím řádem projedná a posoudí 
žádosti o dotaci do 31.12.2007. Jednání se účastní zástupce příslušného kraje. Při 
stanovení doporučené výše dotace vychází Dotační výbor RVKPP z posouzení obsahu 
žádosti, výše požadavku a celkového objemu finančních prostředků určeného na 
realizaci protidrogové politiky  v rámci kapitoly Úřadu vlády ČR.  

6. Výši dotace navrženou Dotačním výborem RVKPP na spolufinancování jednotlivých 
projektů protidrogové politiky  projednává  RVKPP, a to na základě: 

a) návrhu Dotačního výboru RVKPP, 

b) platné certifikace kvality poskytovaných služeb v oblasti protidrogové politiky 
(u služeb, které podléhají certifikaci odborné způsobilosti), 

c) celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném 
ukazateli státního rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR na protidrogovou politiku pro 
rok 2008. 

7. RVKPP schválí návrh dotace do 31.1.2008.  

8. Výsledky dotačního řízení RVKPP na rok 2008 (výše podpory jednotlivých žádostí) 
budou zveřejněny do 15 pracovních dnů od projednání návrhu dotací na rok 2008  
v RVKPP, a to na internetových stránkách RVKPP. 

9. Finanční prostředky státního rozpočtu České republiky na realizaci protidrogové politiky 
v rámci dotačního řízení RVKPP na rok 2008 budou poskytovány prostřednictvím 
ústředního orgánu státní správy – Úřadu vlády ČR. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá 
vedoucí Úřadu vlády ČR do 30.4.2008. 

10. Dotace jsou uvolňovány při respektování regulačních opatření pro čerpání výdajů ze 
státního rozpočtu stanovených Ministerstvem financí ČR. 

11. Na dotaci ze státního rozpočtu účelově určenou na realizaci protidrogové politiky není 
právní nárok.  

 

Část VI. 
Kontrola účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu 

1. Kontrola hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a vyhodnocení aktivit 
realizovaných z těchto prostředků se řídí ustanovením § 39 a násl. zákona 
č. 218/2000 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb. a Pravidly pro vynakládání finančních 
prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (usnesení vlády ČR č. 700/2005). 

2. Správnost použití poskytnuté dotace podléhá kontrole poskytovatele dotace (tj. Úřadu 
vlády ČR), finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí 
ČR. 

3. Úřad vlády ČR může dávat podněty k ověření správnosti věcného použití dotace 
poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení RVKPP. Na požádání Úřadu 
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vlády ČR nebo jiného státního orgánu oprávněného kontrolovat hospodaření s prostředky 
státního rozpočtu je příjemce dotace povinen umožnit k tomu pověřenému pracovníku 
provedení kontroly  dokladů a ověření správnosti použití dotace v účetní  a  operativní 
evidenci příjemce dotace. 

 
*** 

 8/8 


