
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  STÁTNÍHO ROZPOČTU 
V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ 

POLITIKY V ROCE 2008 
  

 
Obsah formuláře žádosti o dotaci: 

Část A – souhrn podávaných žádostí o dotaci na realizaci projektu protidrogové politiky;  

Část B – údaje o žadateli; 

Část C – jednotlivé projekty; 

Část D – přílohy projektů 

Části A a B  se podávají za organizaci pouze jedenkrát, části C a D za každý projekt zvlášť! Stejně tak průběžná 
zpráva, závěrečná zpráva o realizaci projektu v minulém období a certifikát(y) se podávají ke každému projektu 
zvlášť. Další dokumenty se přikládají jednou za organizaci. 

 
 

Dotační titul:  Protidrogová politika 

Dotační řízení: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 

Poskytovatel dotace: Úřad vlády České republiky 

Žadatel o dotaci (název organizace): ............................................................................... 

 
 

A SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ ŽADATELEM (ORGANIZACÍ): 

Číslo 
projektu1 Název projektu Typ 

služby2 Kraj realizace 
Celkové 
rozpočtované 
náklady 
projektu 

Výše požadované 
dotace na r. 2008 

      

      

      

      

      

      

      
 

                                                 
1 V případě, že se jedná o projekt, na který nebyla v předchozích letech žádána dotace v rámci dotačního řízení 
RVKPP, pole  „číslo projektu“ nevyplňujte. V případě, že předkládáte projekt, na který byla poskytnuta 
v předchozích letech  dotace, uveďte evidenční číslo projektu přidělené v rámci předchozího dotačního řízení 
RVKPP.  
2 PP – specifická primární prevence, KPS – kontaktní a poradenské služby, TP – terénní programy, AL – 
ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární programy, RPTK – rezidenční péče v terapeutických 
komunitách, ADP – ambulantní doléčovací programy, DTX – detoxifikace, SV – služby pro uživatele drog ve 
výkonu trestu a ve vazbě, E – evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, IVH – informace, výzkum 
a hodnocení, MS – mezinárodní spolupráce, O – ostatní. 
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B ÚDAJE O ŽADATELI 
B.1 Název žadatele: 
B.2 Adresa 

Obec:  Kód obce: PSČ :  

Část obce:  Okres:  Kraj: 

Ulice:  Č. p.:  Č. o.: 

Telefon/Fax:  E-mail: http://:

 
B.3 Organizační forma (forma právní subjektivity): 

 občanské sdružení  

 církev a náboženská společnost 

 obecně prospěšná společnost 

 příspěvková organizace zřizovaná obcí 

 příspěvková organizace zřizovaná krajem 

 jiná nestátní nezisková organizace 

B.4 Registrace (kompletní číselné označení dle typu právní formy vč. data 
registrace): ................................................................... 

B.5 IČ:    
B.6 DIČ: 
B.7 Statutární orgán (jméno, příjmení, titul, funkce a adresa) : 

Adresa Jméno Příjmení Titul Funkce Ulice č.p. PSČ Obec 
        
        
        
 
 
B.8 Kontaktní adresa žadatele: 

Obec:  Kód obce: PSČ :  
Část obce:  Okres:  Kraj: 
Ulice:  Č. p.:  Č. o.: 
Telefon/Fax:  E-mail: http://:

 
 
B.9 Kontaktní osoba žadatele 
Jméno:   Příjmení:  Titul:  Funkce: 

Telefon:     E-mail: 

 
 
B.10 Číslo bankovního účtu:    u bankovního ústavu: 
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B.11 Počet  zaměstnanců a pracovníků žadatele (aktuální stav): 
 
Pracovní poměr Počet osob Přepočteno na plné úvazky 
Zaměstnanci   
Pracovníci na DPP   
Pracovníci na DPČ   

 
B.12 Místně příslušný finanční úřad, vč. adresy jeho sídla: 
 
 
B.13 Charakteristika žadatele (organizace) s ohledem na dosavadní zaměření činnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.14 Dotace ze státního rozpočtu získané žadatelem v předchozích letech: 
Rok Poskytovatel dotace  Dotace v Kč 

  
  2004 
  
  
  2005 
  
  
  2006 
  
  
  2007 
  

 
B.15 Financování činnosti žadatele (v tis. Kč v r. 2007): 
 
Zdroje Provozní 

náklady 
Osobní 
náklady Celkem % 

Vlastní zdroje 
žadatele     

Státní rozpočet     
Územní rozpočty 
krajů     

Rozpočty obcí     
Zahraniční zdroje     
Ostatní zdroje     
Celkem     
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B.16 Územní působnost žadatele (organizace): 

 Hl. m. Praha 
 Středočeský kraj 
 Jihočeský kraj 
 Plzeňský kraj 
 Karlovarský kraj 
 Ústecký kraj 
 Liberecký kraj 
 Královéhradecký kraj 
 Pardubický kraj 
 Kraj Vysočina  
 Jihomoravský kraj 
 Olomoucký kraj 
 Zlínský kraj 
 Moravskoslezský kraj 
 Celostátní 
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C ÚDAJE O PROJEKTU 
C.1 Evidenční číslo projektu1:  
C.2 Název projektu: 
C.3 Typ/typy služby2: 
C.4 Certifikace3  
Typ certifikované služby: 

 

Číslo certifikátu: 

Datum udělení: Platnost do (datum): 

Podmínka: Odstranění nedostatků do (datum): 

Výhrada: Odstranění nedostatků do (datum): 

 
C.5 Projekt je podáván na rok(y)4: 

 2008 
 2008-2009 
 2008-2010 

 
C.6 Projekt realizován od (měsíc/rok): 
C.7 Osoba zodpovědná za realizaci projektu5 
Jméno:   Příjmení:   Titul:  Funkce: 

Telefon:     E-mail: 

C.8 Kontaktní osoba  odpovědná za zpracování ekonomické části projektu 
Jméno:   Příjmení:   Titul:  Funkce: 

Telefon:     E-mail: 

C.9 Místo realizace projektu/poskytování služby 

Kraj:     Obec/obce: 

 

Bližší specifikace místa: 

 
 
Budova, event. prostory, kde je projekt realizován (adresa/y místa realizace technického, 
popř. provozního zázemí a jeho popis): 
 
 

                                                 
1 Musí se shodovat s číslem projektu v části A. 
2 PP – specifická primární prevence, KPS – kontaktní a poradenské služby, TP – terénní programy, AL – 
ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární programy, RPTK – rezidenční péče v terapeutických 
komunitách, ADP – ambulantní doléčovací programy, , DTX – detoxifikace, SV – služby pro uživatele drog ve 
výkonu trestu a ve vazbě, E – evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, IVH – informace, výzkum 
a hodnocení,, MS – mezinárodní spolupráce, O – ostatní. 
3 Pokud projekt zahrnuje více typů certifikovaných služeb, prosíme replikujte tabulku.  
4 U necertifikovaných služeb je možno podat jen projekt jednoletý – tj. na r. 2008. 
5 Přiložte k žádosti profesní životopis realizátora projektu. 

1/4 
Žádost o dotaci RVKPP na r. 2008 – část C 



 
 

 

Vlastník budovy, event. prostor: 
 
C.10 Cílová skupina (možno vybrat více možností): 

 obecná populace 
 skupiny ohrožené užíváním drog 
 vulnerabilní jedinci 
 experimentátoři s drogami 
 příležitostní uživatelé drog 
 problémoví uživatelé drog 
 injekční uživatelé drog 
 závislí 
 jiná 

 
C.11 Převažující cílová skupina (možno vybrat pouze jednu ze skupin  uvedených v bodě 

C7 žádosti): 
 
C.12 Věk cílové skupiny (možno vybrat více možností): 

 děti do 6 let 
 6–14 let 
 15–18 let 
 18–35 let  
 35–50 let 
 nad 50 let 

 
C.13 Stručný popis cílové skupiny: 
 
 
 
 
C.14 Popis projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti (cíle, obsah a metody realizace, 

provozní doba, popis výchozí situace na území realizace projektu apod.)6: 
 
  

 

                                                 
6 Projekty na služby, které jsou držitelem platného certifikátu, je možno popsat stručně. 
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C.15 Kapacita a výkony7 
 
Služby PP 
Jednotka Skutečnost 

2006 
Skutečnost 
k 30.6.2007 

Odhad 2007 Plán 2008 Poznámka/komentář

Počet klientů 
skupinových 
aktivit 

     

Počet výkonů 
skupinových 
aktivit 

     

Počet klientů 
individuálních 
aktivit 

     

Počet výkonů 
individuálních 
aktivit 

     

 
Služby KPS, TP, AL, SL, DTX, SV 
Jednotka Skutečnost 

2006 
Skutečnost 
k 30.6.2007 

Odhad 2007 Plán 2008 Poznámka/komentář

Počet klientů       
Počet kontaktů 
(výkonů) 

     

Počet 
distribuovaných 
injekčních setů 

     

 

Služby SP, TK, ADP 
Jednotka Skutečnost 

2006 
Skutečnost 
k 30.6.2007 

Odhad 2007 Plán 2008 Poznámka/komentář

Kapacita 
v místodnech 
(počet míst krát 
365,25)  

     

                                                 
7 Vyplňte jen tabulky odpovídající danému typu služby. 
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Počet klientů      
Počet klientodnů      
Využití v % 
(klientodny/ 
místodny) 

     

 

C.16 Personální zajištění, tým8 
Přepočteno na plné úvazky 

Druh činnosti Počet osob 
celkem Zaměstnanci Pracovníci na 

DPP a DPČ Celkem 

Přímá péče     
Management/ 
administrativa 

    

Celkem     
 
 
C.17 Další relevantní údaje k projektu: 
 
 
 
 
 
 
C.18 Rozpočet projektu9 na rok 2008 (v Kč): 

Druh nákladů 
Celkový 
rozpočet 
projektu 

Dotace 
požadovaná 
od RVKPP 

Provozní náklady     
Osobní náklady     
Celkem     
 
C.19 Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta: ………. Kč/měsíc péče 
 
 

 

 

Statutární zástupce žadatele potvrzuje, že žádost schválil a doporučil k předložení do  
dotačního řízení RVKPP na rok 2008 a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:  
 

Dne:                                                                                   Podpis a razítko:                                       

 

                                                 
8 Dále vyplňte přílohy D2 a D3. 
9 Dále vyplňte přílohy D4 a D5. 
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Název projektu: 
Žadatel: 
Evidenční číslo projektu: 

 
 
Příloha D1: Profesní životopis realizátora projektu 
 
Titul, jméno a příjmení 
 

 
 

Stručné profesní curriculum vitae 
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení realizátora projektu 
 
Potvrzuji, že odpovídám za realizaci projektu s názvem: 
 
 
dne: .........................  podpis / razítko……………………………………………………………… 
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Příloha D2 - Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok 2008

Uveďte v Kč
A B C D E F G H I J K L M N

Jméno a příjmení Funkce  Úvazek Dosažené 
vzdělání

Doba 
odborné 

praxe

Tarifní 
třída/ 

stupeň

Tarifní 
mzda

Další 
složky 
mzdy

Mzda za    
1 měsíc 
celkem

Počet 
měsíců

Mzda celkem 
pro rok 2008

Předpokládaná 
mzda pro rok 

2007

Dotace RVKPP 
pro rok 2007

Dotace RVKPP 
na rok 2008 
(požadavek)

Součet:
Razítko a podpis statutárního zástupce:

Do této tabulky uvádějte údaje o všech pracovnících (1 pracovník = 1 řádek), kteří jsou účastni na realizaci projektu. 
Dotace může být použita na úhradu mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Konkrétní výše dotace se stanovuje 
s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

 Příloha D3 - Ostatní osobní náklady; přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,  přehled celkových honorářů a požadavků od RVKPP pro rok 2008

Dohoda o pracovní činnosti
Uveďte v Kč

A B C D E F G H I J K L M N

Jméno a příjmení Funkce  Úvazek Dosažené 
vzdělání

Doba 
odborné 

praxe

Tarifní 
třída/ 

stupeň

Tarifní 
mzda

Další 
složky 
mzdy

Mzda za   
1 měsíc 
celkem

Počet 
měsíců

Mzda 
celkem pro 

rok 2008

Předpokládaná 
mzda pro rok 

2007

Dotace od 
RVKPP pro rok 

2007

Dotace RVKPP 
pro rok 2008 
(požadavek)

Součet:

Dohoda o provedení práce
Uveďte v Kč

A B C D E F G H I J K

Jméno a příjmení Funkce Druh činnosti Dosažené vzdělání
Doba 

odborné 
praxe

Celkem 
odprac. 
hodin

Honorář za         
1 hodinu

Honorář 
celkem pro 

rok 2008

Předpokl. 
honorář pro rok 

2007

Dotace od 
RVKPP pro rok 

2007

Dotace RVKPP 
pro rok 2008 
(požadavek)

Součet:

Do této tabulky uvádějte údaje o všech činnostech hrazených z ostatních osobních nákladů, jejichž prostřednictvím bude docházet k realizaci projektu. 

Razítko a podpis statutárního zástupce:
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Příloha D4 - Rozpočet projektu na rok 2008 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech

Uveďte v Kč
A B C D E

Rozpočet projektu na rok 2008 Kvalifikovaný odhad 
na rok 2007 Skutečnost roku 2006

Požadavek na finanční prostředky 
od:

Běžné náklady Odhadováno na 
projekt celkem

Získáno na projekt 
celkemCelkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem

1 RVKPP
2 MPSV
3 Úřady práce
4 MŠMT
5 MZ
6 MV
7 MS
8 Ostatní rezorty státní správy
9 Kraj
10 Obec
11 Fondy zdrav. pojišťoven
12 Nadace zahraniční i tuzemské
13 Sbírky
14 Sponzorské dary
15 Příjmy od klientů

16 Prostředky strukturálních      
fondů EU

17 Ostatní (uveďte jaké)

18 Celkové náklady na realizaci 
projektu

Razítko a podpis statutárního zástupce:
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Uveďte v Kč
A B C D E

1. Provozní náklady celkem
1.1 Materiálové náklady celkem

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady

1.2.1 Energie 
- elektřina
- plyn
- vodné, stočné
- jiné

1.2.2 Opravy a udržování
- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
- ostatní - konkretizujte

1.2.3 Cestovné
- cestovné zaměstnanců
- cestovné klientů

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč 40 000 

1.2.4 Ostatní služby

Předpokládané 
náklady na rok 2007

Přidělená dotace od 
RVKPP na rok 2007

Poznámka - slovní komentář 
(nutno vyplnit)Nákladová položka Náklady na rok 2008 Požadavek od 

RVKPP na rok 2008

z 
to

ho
:

Příloha D5 - Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok 2008 podle nákladových položek             
(struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.)

z 
to

ho
:

1.
2.

2
z 

to
ho

:

1.2 Nemateriálové náklady celkem

Bod III., Příloha 2 
Žádost o dotaci RVKPP na r. 2008 – část D5 1/3



Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Uveďte v Kč
A B C D E

Předpokládané 
náklady na rok 2007

Přidělená dotace od 
RVKPP na rok 2007

Poznámka - slovní komentář 
(nutno vyplnit)Nákladová položka Náklady na rok 2008 Požadavek od 

RVKPP na rok 2008

Příloha D5 - Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok 2008 podle nákladových položek             
(struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.)

- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné
- právní a ekonomické služby
- školení a vzdělávání
- pořízení DDNM do Kč 60 tis. 
- jiné ostatní služby

- daně a poplatky
- 
- 

2. Osobní náklady celkem
2.1   Mzdové náklady

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP

z 
to

ho
:

z 
to

ho
:

1.3   Jiné provozní náklady - 
konkretizujte

z 
to

ho
:
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Uveďte v Kč
A B C D E

Předpokládané 
náklady na rok 2007

Přidělená dotace od 
RVKPP na rok 2007

Poznámka - slovní komentář 
(nutno vyplnit)Nákladová položka Náklady na rok 2008 Požadavek od 

RVKPP na rok 2008

Příloha D5 - Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok 2008 podle nákladových položek             
(struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.)

- ostatní mzdové náklady

Razítko a podpis statutárního zástupce:

Sloupec A a sloupec B vyplňte v případě, že vám byla poskytnuta neinvestiční dotace na projekt v běžném roce 
Vyplňte sloupec E - specifikujte vynaložení finančních prostředků na jednotlivé položky 

Celkové náklady na realizaci 
projektu

2.3   Ostatní sociální náklady

2.2   Odvody sociální a zdravotní 
pojištění 
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Název projektu:
Organizace:
Evidenční číslo projektu:

Příloha D6 - Tabulka pro pobytové a víkendové akce 

uveďte v Kč

Typ akce Místo konání Termín konání  
od - do

Pro kolik osob 
je pobyt určen

Délka pobytu 
(ve dnech)

Určeno pro 
cílovou 

populaci

Požadovaná 
státní dotace 
na akci v roce 

2008

Náklady na 
jednu osobu/ 

den 

Počet 
pracovníků 
zabezpe- 

čujících akci

Celkové 
náklady na akci 

v roce 2008

Součet: 

Razítko a podpis statutárního zástupce:
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Název projektu: 
Žadatel: 
Evidenční číslo projektu: 
 

  1/1 

 
Příloha D7: Vyjádření kraje k projektu (jen v papírové podobě) 
 
Identifikace projektu: 
Předkládající organizace/ žadatel 
  
Název projektu 
  
 
Vyjádření: 
 
Uveďte zejména: 
- zda byl projekt projednán poradním orgánem kraje a jakým, 
- zda byl projekt podpořen z rozpočtu kraje v tomto roce, 
- zda je plánována podpora projektu z rozpočtu kraje v roce příštím, 
- zda je činnost projektu součástí strategie či plánu služeb v kraji, 
- zda je realizace projektu z hlediska zajištění služeb pro uživatele drog či preventivních služeb 

nezbytná/klíčová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identifikace kraje a osob vydávajících vyjádření a stanovisko k projektu za kraj: 
Kraj 
  
Titul, jméno a příjmení osoby 
vyhotovující vyjádření 
 

 

Funkce osoby vyhotovující 
vyjádření  Datum: Podpis:  

Titul, jméno a příjmení osoby 
potvrzující stanovisko za kraj   
Funkce osoby potvrzující 
stanovisko za kraj  Datum: Podpis:  

Razítko: 
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