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Přehled dotačních řízení  RVKPP a resortů  
 

1. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)  
Termín vyhlášení: 30.6.2007. Termín pro odevzdání žádostí: 20.9.2007 

Podporované služby a činnosti 

Dotační okruh „Primární prevence“: 

- specifická dlouhodobá primární prevence. 

Dotační okruh „Snižování škodlivosti“: 

- terénní programy, 

- kontaktní centra (kontaktní a poradenské služby). 

Dotační okruh  „Léčba a následná péče“: 

- ambulantní léčba,  

- substituční léčba,  

- detoxifikace,  

- stacionární programy (denní stacionáře), 

- terapeutické komunity,  

- ambulantní doléčovací programy (služby následné péče),  

- služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě. 

Jiné:  

- mezinárodní projekty,  

- projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,  

- 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. 

Nepodporované služby a činnosti  
Nejsou specificky definovány.  

Subjekty, které mohou žádat o dotaci RVKPP 
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,  
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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.  

Zvláštní podmínky  
Vyžaduje se certifikát odborné způsobilosti pro poskytování daného typu služby v souladu 
s usnesením vlády č. 300/2005, usnesením vlády č. 693/2006 a Pravidly financování 
protidrogové politiky v platné verzi v r. 2007.1  

Žádosti o dotaci činností a služeb, které nebyly v předcházejících letech podpořeny v rámci 
dotačního řízení RVKPP, musí být konzultovány se sekretariátem RVKPP za účasti 
protidrogového koordinátora příslušného kraje.  

Vyžaduje se stanovisko kraje (krajského protidrogového koordinátora). Kraj bude podávat 
souborné stanovisko k projektům, které jsou realizovány na jeho území.  

Postup a podporované položky 
Žádost se podává na formuláři RVKPP pro rok 2008 v listinné podobě (originál + 2 kopie) a 
současně v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace „CADROS“. Příjemcem 
žádostí je Úřad vlády České republiky. 

Žádosti posuzuje Dotační výbor RVKPP a  návrhy s konkrétními částkami předkládá RVKPP. 
Schválené dotace uvolňuje Úřad vlády ČR rozhodnutím vedoucího úřadu. Dotace se 
uvolňuje jednorázově v termínu nejpozději do 30.4.2008 (vnitřní předpoklad  31.3.2008).      

Uznatelné náklady zahrnují osobní náklady a provozní náklady. Uznatelné a neuznatelné 
náklady jsou v Metodice pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na programy 
protidrogové politiky u RVKPP pro rok 2008 uvedeny taxativně.   
Podrobnosti jsou zveřejněné na internetových stránkách: http://rvkpp.vlada.cz. 

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)  
Termín vyhlášení: 1.9.2007. Termín pro odevzdání žádostí: 1.10.2007; souborná žádost 
krajů v programu A 9.11.2007.  

MPSV v rámci dotačního řízení poskytuje dotace na běžné výdaje související 
s poskytováním sociálních služeb v rámci základních činností, stanovených zákonem pro 
každý druh sociální služby. Priority ve financování nejsou stanovovány. 

Podporované služby  

Dotační okruh  „Snižování škod“: 

- terénní programy, 

- kontaktní centra. 

                                                 
1 Nové znění pravidel je předkládáno vládě dne 19.9.2007 po uzávěrce tohoto dokumentu (18.9.2007). 
Bude-li přijato, platí pro rok 2008 výjimka certifikace u zdravotnických služeb a výjimka registrace u 
služeb, které jsou sociálními službami ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.  

http://rvkpp.vlada.cz/
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Dotační okruh  „Léčba a následná péče“: 

- terapeutické komunity, 

- služby následné péče, 

- sociální poradenství. 

Nepodporované služby  
Služby, které nejsou sociální službou ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách: dotační okruh „Primární prevence“, v dotačním okruhu  „Léčba a následná péče“: 
ambulantní léčba, substituční léčba, detoxifikace.   

Ostatní služby jsou podporovány pouze v rozsahu základních činností stanovených v zákoně 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách: pro terénní programy v §69, pro kontaktní centra 
v § 59, pro terapeutické komunity v § 68,  pro služby následné péče v § 64 a pro sociální 
poradenství v § 37. Ostatní (fakultativní) činnosti služby nejsou podporovány. 

Subjekty, které mohou žádat o dotaci MPSV 
Právní forma není stanovena.  

Zvláštní podmínky  
Dotaci pro rok 2008 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění 
k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů 
sociálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona o sociálních službách). 

Bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí plánů rozvoje 
sociálních služeb krajů. 

Certifikace odborné způsobilosti RVKPP není podmínkou, bude však zohledněna při 
posuzování žádostí.  

Postup a podporované položky 
Žádost se podává na formuláři MPSV pro rok 2008 v listinné podobě (1 exemplář) a 
současně v elektronické podobě. 

MPSV vypisuje následující programy: 

Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či 
regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či 
regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách). Tato 
žádost je podávána kraji, který spolu s návrhem na výši dotace podává MPSV 
soubornou žádost za všechny služeb. Dotace je poskytovateli sociální služby 
vyplácena prostřednictvím rozpočtu (účtu) kraje. 

Program podpory B - Oblast B1 – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či 
nadregionální charakter; Oblast B2 – podpora činností, které mají rozvojovou povahu; 
v této oblasti podpory budou podporovány tzv. pilotní projekty. Žádosti se podávají 
přímo na MPSV, kde o nich rozhoduje Dotační komise.  

V obou případech je možné udělit dotaci až do výše 100 %  uznatelných nákladů na 
poskytování služby, při zohlednění výše dotací poskytovaných z rozpočtů samospráv a 
dalších zdrojů a (v případě služeb poskytovaných za úhradu) výše úhrady od uživatelů 
služby.  
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Uznatelné náklady zahrnují osobní náklady a provozní náklady. Uznatelné a neuznatelné 
náklady jsou v Metodice MPSV uvedeny taxativně.    

Přidělená dotace bude MPSV vyplácena čtvrtletně. První splátka  bude uvolněna po vydání 
rozhodnutí, nejpozději však do 15. února 2008. 

Podrobnosti jsou zveřejněny na  internetových stránkách www.mpsv.cz 

3. Ministerstvo zdravotnictví (MZ)  
Dotační řízení dosud nebylo vyhlášeno2; údaje jsou čerpány z předběžných materiálů a 
prezentací pracovníků ministerstva.  

MZ vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu  na rok 
2008 na programy protidrogové politiky (včetně programů orientovaných na prevenci a léčbu 
užívání alkoholu). Dotace budou poskytnuty na služby, které budou v souladu s Národní 
strategií protidrogové politiky  na období 2005 až 2009.  

Priority – podporované služby  
Priority vyhlášené pro rok 2008: 

Dotační okruh „Snižování škodlivosti“ (omezeně, dle výše dostupných prostředků ve SR 
kapitoly MZ – obvykle MZ přiděluje dotace na zdravotnický materiál pro výměnné programy): 

- terénní programy, 

- kontaktní centra (kontaktní a poradenské služby). 

Dotační okruh  „Léčba a následná péče“: 

- ambulantní léčba závislých osob, 

- ústavní léčba závislých osob, 

- substituční léčba,  

- detoxifikační léčba.  

Nepodporované služby 
V roce 2008 nebudou podpořeny žádosti o dotace pro tyto typy služeb a programů: 

Dotační okruh „Primární prevence“. 

Dotační okruh  „Léčba a následná péče“: 

- stacionární programy (denní stacionáře), 

- terapeutické komunity,  

- ambulantní doléčovací programy (služby následné péče),  

- služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě. 

                                                 
2 Ke dni uzávěrky tohoto dokumentu  (18.9.2007). 
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Subjekty, které mohou žádat o dotaci MZ 
a) státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem, 

b) územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace, 

c) občanská sdružení vyvíjející činnost dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

d) obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

e) církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě 
víry a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, 

f) ostatní právnické a fyzické osoby. 

Zvláštní podmínky  
Dotaci pro rok 2008 lze poskytnout poskytovateli, který není registrován jako poskytovatel  
sociální služby a nemá (jde-li o zdravotnickou službu) certifikát odborné způsobilosti RVKPP.  

Vyžaduje se: 

- jasně definovaná teoretická východiska projektu, vč. odkazů na publikovanou 
vědeckou literaturu, 

- jasně definované cíle  a výstupy projektu, 

- definice  kritérií, podle kterých bude v daném roce měřena efektivita, 

- u projektů se širší působností zhodnocení přínosu projektu z hlediska regionu i 
nadregionálně informace o tom, jak projekt zapadá do regionální koncepce systému 
prevence a léčebné péče v dané části), 

- zhodnocení významu projektu v měřítku kraje informace o tom, jak daný projekt 
zapadá do dlouhodobé a komplexní protidrogové koncepce v kraji) a zda nejde o 
duplicitu/neúčelnou koncentraci služeb. 

Postup a podporované položky 
Žádost se podává na formuláři MZ pro rok 2008 v listinné podobě (originál + 2 kopie) a 
současně v elektronické podobě. 

V předložených projektech  budou mít prioritu v přidělování dotací nákladové položky – 
provozní náklady: Materiálové náklady na zdravotnický materiál, substituční látky, léky apod. 
V nemateriálových nákladech položka energií / elektřina, plyn, vodné a stočné, jiné / opravy 
a udržování / opravy a udržování budov/.  

Nákladovou prioritou č. 2 jsou osobní náklady (omezeně,  dle množství dostupných 
schválených finančních prostředků ve státním rozpočtu, kapitole 335 MZ v kalendářním 
roce). 

Z podpory budou vyloučeny zejména materiálové náklady ve formě vybavení nábytkem, 
pohonné hmoty, kancelářské potřeby, HW + SW. V nemateriálových nákladech to bude 
cestovné, ostatní služby jako telefony, poštovné, leasing vozidel a výpočetní techniky.  

MZ je jediným ústředním orgánem státní správy, jehož dotační řízení na protidrogovou 
politiku má také investiční část. V investiční části jsou schvalovány pouze ty projekty, které 
jsou v souladu se schválenou dokumentací programu dle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů  reprodukce majetku. 

Podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách: www.mzcr.cz 
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1.4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
V návaznosti na schválenou Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
v působnosti resortu MŠMT na období 2005-2008 má MŠMT vyhlásit do 15. září 2007 
„Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008“, které pak zveřejní na svých webových 
stránkách (www.msmt.cz/Vzdělávání/Prevence soc. pat. jevů/Podpůrné programy/rok 2008). 

Dotační řízení dosud nebylo vyhlášeno3 a MŠMT zatím sekretariátu RVKPP neposkytlo 
upřesnění podporovaných a nepodporovaných oblastí a metodiku na rok 2008. Údaje zde 
uvedené jsou čerpány z předběžných materiálů a prezentací pracovníků ministerstva.  

Podporované služby  
Dotační okruh „Primární prevence“: systematické a dlouhodobé programy specifické primární 
prevence  

Nepodporované služby 
Dotační okruh „Primární prevence“:  

- jednorázové přednášky, hromadné multimediální projekce, osvětové akce,  reklamní 
spoty apod., 

- projekty volnočasových aktivit, aktivity na rozvoj osobnosti a pozitivní trávení volného 
času (tyto projekty podporuje Odbor pro mládež na MŠMT – odbor 51), 

- neakreditované vzdělávací programy u MŠMT v rámci DVPP (další vzdělávací programy 
pro pedagogické pracovníky). 

Dotační okruh „Snižování škodlivosti“. 

Dotační okruh  „Léčba a následná péče“. 

Subjekty, které mohou žádat o dotaci MŠMT 

- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení,  

- obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb.), 

- občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb.), 

- organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

- právnické osoby zřízené na základě 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),, 

- fyzické osoby 

- vysoké školy (dle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách), 

- další právnické osoby působící v oblasti specifické primární prevence, s výjimkou 
právnických osob založených za účelem podnikání, 

- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně 
výchovnou péči. 

Zvláštní podmínky  
                                                 
3 Ke dni uzávěrky tohoto dokumentu  (18.9.2007). 
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Žadateli o dotaci na programy specifické primární protidrogové prevence může být v roce 
2008 poskytnuta dotace  pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné 
způsobilosti pro poskytování daného typu služby v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, 
k tezím změn ve financování protidrogové politiky, a usnesením vlády č. 693/2006, 
k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence . 

Postup a podporované položky 
Pro rok 2008 je navrženo vyhlášení celkem 3 programů: 

Program I - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. Žádosti  
v rámci tohoto programu se nepředkládají na MŠMT, ale na základě dodatečného 
upřesnění jednotlivých krajů na místně příslušné krajské úřady. Cílem Programu I je 
podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních 
programů. V případě, že školy a školská zařízení nejsou takové programy a aktivity 
schopny samy uskutečnit, mohou být realizovány prostřednictvím nestátních 
neziskových organizací (dále jen NNO).  

Program II – Prevence  sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 
resortu MŠMT. Žádosti se předkládají MŠMT.  Jde o projekty s nadregionální nebo 
celorepublikovou působností nebo o  projekty regionálního (krajského) charakteru za 
blíže určených podmínek (systematická, kontinuální, dlouhodobá činnost).  

Program III – Prevence  sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských 
zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Žádosti se předkládají MŠMT. Žadatelem 
mohou být pouze tato zařízení.  

Žádosti se podávají v listinné formě na formuláři MŠMT pro rok 2008.  

Poskytované finanční prostředky jsou neinvestiční a nelze z nich hradit: 

- nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky (videa,  
fotoaparáty, mobilní telefony, atd.), 

- platy zaměstnanců (mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci - 
dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, přičemž tato položka musí být 
v žádosti o dotaci na rok 2008 jasně vyznačena), platby za provedenou práci OPPP musí 
být podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin 
a výkony umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce, 

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

- mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, 

- tvorbu kapitálového jmění (zisku), 

- provedení účetního auditu, 

- DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, 

- daně, pokuty a sankce, 

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

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

Další údaje nejsou známy.  

Podrobnosti budou zveřejněny na  internetových stránkách: www.msmt.cz 

5. Ministerstvo spravedlnosti (MS) 

http://www.msmt.cz/
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MS plánuje vyhlásit dotační řízení 1.10.2007 s uzávěrkou žádostí o dotaci 1.11.2007. 

Podporované/nepodporované služby 
Dotačním programem MS je podpora projektů služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu. 
Ostatní dotační okruhy nejsou podporovány.  

Žadatelé mohou žádat finanční prostředky na projekty rozvoje služeb pro uživatele drog 
ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu vazby zaměřené zejména na pomoc 
vězněným osobám - uživatelům drog při přípravě na propuštění a vytváření příznivých 
podmínek pro vedeni řádného způsobu života po propuštěni z výkonu trestu odnětí 
svobody s perspektivou zajištěni postpenitenciární péče. 

Pro rok 2008 mají prioritu takové projekty, které svým obsahem reaguji na konkrétní 
potřeby odsouzených - uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců před očekávaným 
koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření nebo v době zpravidla 3 
měsíce před vznikem zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněné propuštění 
(vytváření plánů následné péče) a mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče 
(nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče 
v terapeutických komunitách apod.) Poskytované služby mají zpravidla charakter 
konzultaci a poradenství a doplňují nabídku programů realizovaných zaměstnanci VS 
ČR. 

Subjekty, které mohou žádat o dotaci  
a) občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.); 

b) obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.); 

c) církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.); 

d) a další právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, 
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní 
ochrany dětí. 

Zvláštní podmínky  
Certifikace odborné způsobilosti RVKPP není podmínkou (certifikační proces v oblasti 
služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu vazby zatím 
nebyl zahájen).  Certifikace nestátních organizací pro výchozí služby z oblasti snižování 
škod, léčby a následné péče budou zohledněny při posuzování žádostí.  

Postup a podporované položky 
Žádosti se budou předkládat na formuláři MS pro rok 2008 na MS. Další postup a výčet 
uznatelných a neuznatelných nákladů pouze z neinvestiční oblasti byl v r. 2007 obdobný jako 
v Metodice RVKPP.     

Podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách MS: http://portal.justice.cz  
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