
 

 

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 
Úřad vlády České republiky 
Nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 – Malá Strana 
telefon:  296 153 222,  fax:  296 153 264 

  

METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE  ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ STÁTNÍCH 
DOTACÍ NA PROGRAMY PROTIDROGOVÉ POLITIKY U RADY VLÁDY PRO 

KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PRO ROK 2007 

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) vypisuje 
pro rok 2007 tyto dotační programy: 

1. Primární prevence 

• Specifická, dlouhodobá primární prevence  

2. Snižování rizik (pouze pro služby certifikované RVKPP) 

• Kontaktní a poradenské služby  

• Terénní programy 

3. Léčba a následná péče (pouze pro služby certifikované RVKPP) 

• Ambulantní léčba 

• Substituční léčba 

• Stacionární programy 

• Rezidenční péče   v terapeutických komunitách  

• Ambulantní doléčovací programy 

4. Rozvoj služeb 

• Inovativní, pilotní projekty služeb  

• Projekty služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě 

• Projekty předjednané v sekretariátu RVKPP  a odpovídající uvedeným 
programům protidrogové politiky a  prioritám krajů 

• Projekty zaměřené na prevenci a snižování rizik rekreačního užívání drog, 
včetně  „tanečních“ 

• Projekty zaměřené na prevenci a redukci užívání u intenzivních uživatelů 
konopných drog 

5. Mezinárodní spolupráce 

• Mezinárodní projekty (podpora pouze v rámci spolufinancování projektu 

v rámci EU i mimo EU, kterého se účastní nejméně 3 subjekty z různých zemí)                        

6. Informace, výzkum a hodnocení 

• Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb 

• Projekty zaměřené na poskytování odborných informací uživatelům služeb, 
odborné a široké veřejnosti 



 
Každý záměr žádat o dotace RVKPP na  nový typ zařízení/služby, na rozšíření či jinou 

změnu stávajícího projektu  je nezbytné v dostatečném předstihu projednat se sekretariátem 

RVKPP. 

 

 

II. RVKPP nebude v roce 2007 podporovat: 

• žádosti o dotace investičního charakteru; 

• žádosti o dotace na vybudování a zahájení provozu nových terapeutických komunit; 

• žádosti o dotace na služby prevence užívání drog zaměřené pouze na předávání 

informací (zejména komponované pořady pro velké skupiny); 

• žádosti o dotace zdravotnických zařízení v přímé působnosti MZ ČR (příspěvkové 

organizace zřízené organizačními složkami státu).Ty je třeba směrovat na MZ ČR;  

• žádosti o dotace na zvýšení platů zaměstnanců zdravotnických zařízení a na finanční 

krytí zdravotní péče standardně hrazené ze zdravotního pojištění;  

• dotace organizacím v přímé působnosti jiných resortů (příspěvkové organizace zřízené 

organizačními složkami státu) na jejich běžnou činnost; 

• služby specifické a nespecifické prevence užívání drog, realizované školskými zařízeními 

v rámci „Minimálního preventivního programu škol“. Žádosti o dotace na jejich realizaci je 

třeba předložit na obce, kraje, případně MŠMT; 

• vzdělávací programy určené pro pracovníky drogových služeb. Žádosti o dotace na jejich 

realizaci je třeba předložit na MŠMT, do jehož dotačních okruhů patří.  

 

III. Žadatelé o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu  

Žádost o dotaci na realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2007 mohou předložit:  

• občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.);  

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

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

• a další nestátní neziskové organizace. 
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IV. Podmínky poskytnutí  dotace ze státního rozpočtu  

• žádost o dotaci je určena na služby a další aktivity v souladu s Národní strategií 

protidrogové politiky 2005 – 2009 a s dotačními programy RVKPP pro rok 2007;  

• žádost je v souladu s protidrogovou strategií kraje, žádost posoudil a stanovisko  k její 

realizaci vydal krajský protidrogový koordinátor (toto stanovisko je uvedeno ve 

standardizovaném formuláři žádosti – textová část); 

• žádost o dotaci na podporu certifikované služby (s certifikátem uděleným RVKPP) je 

podána samostatně za každý typ služby zvlášť dle principu „jedna služba jeden 

projekt“  

• žádost o dotaci je doručena Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

prostřednictvím podatelny Úřadu vlády ČR v termínu do 20.září 2006 do 
15.00 hod., nebo podána k poštovní přepravě nejpozději dne 18.září 2006, a to 
na standardizovaném formuláři „Žádost o poskytnutí finančních prostředků 
státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2007“ (Formulář žádosti 

o dotaci je přístupný na webové stránce Úřadu vlády/ RVKPP/ dotace.), který má textovou 

a tabulkovou část,  v počtu 4 ks (1 originál + 3 kopie) na adresu:  

Úřad vlády České republiky 
sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 – Malá Strana 

spolu s elektronickou verzí zaslanou na adresu: knytlova.libuse@vlada.cz. 

Žádost  obsahuje tyto předepsané přílohy: 

- 4 ks Aktuálního přehledu o plnění projektu za I.pololetí 2006 /viz Osnova na 

internetové stránce RVKPP/   www.vlada.cz 

- 4 ks Závěrečné zprávy o realizaci programu za rok 2005; 

- 2 ks Účetní závěrky za rok 2005 podepsané statutárním zástupcem 

organizace; 

- 2 ks Výroční zprávy za rok 2005; 

- 2 ks ověřené kopie dokumentu potvrzujícího vznik organizace a oprávnění 

k činnosti; 

- 2 ks kopie smlouvy s bankou o zřízení účtu, na který  by měla být dotace 

převedena. 

- 2 ks kopie certifikátu odborné způsobilosti 
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Projekty zaslané na jinou adresu nebudou do řízení o poskytnutí dotací přijaty.  

 

 

(Předložené žádosti o dotace a přílohy nebudou žadatelům vráceny ani v případě, že nebudou podpořeny. 

Nemohou být postoupeny ani jiné instituci, na niž se žadatel obrátí se žádostí o dotaci.) 

 

• pokud byla dotace na realizaci projektu přidělena v r. 2006,  může být přidělena na 

r. 2007 pouze v případě, že její čerpání proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2006, 

(k případným změnám finančního objemu osobních nákladů projektu celkem  a/nebo 

finančního objemu provozních nákladů projektu celkem získal příjemce dotace v roce 

2006 nezbytný písemný souhlas předem);  

• žadatel předložil sekretariátu RVKPP vyúčtování finančních prostředků přidělených 

formou dotací ze státního rozpočtu (v případě, že žadatel obdržel dotace od více 

ústředních orgánů státní správy a RVKPP, se tím rozumí zúčtování se všemi 

poskytovateli dotací ze státního rozpočtu) určených na realizaci projektu v roce 2006 

a žadatel nemá žádné dluhy vůči státu;   

• žadatel vede podvojné účetnictví;  

• žadatel vede výkaznictví o klientech a službách v rozsahu přílohy Závěrečné zprávy 

a přílohy Aktuálního přehledu o plnění projektu a v souladu se seznamem 

a definicemi výkonů v drogových službách dle seznamu výkonů vydaných 

sekretariátem RVKPP (www.vlada.cz); 

• odborný garant projektu není od roku 2006 vyžadován;  

• u žádostí o dotace pro certifikované služby probíhá externí supervize projektu. 

Podmínky externí supervize:  

i) je prováděna externím pracovníkem vysokoškolsky vzdělaným (nejméně 

magisterského stupně) v oborech lékař, psycholog, speciální pedagog, 

pedagog, sociální pracovník nebo v příbuzných oborech s odpovídajícím 

specializačním nebo dalším vzděláním, s ukončeným psychoterapeutickým 

výcvikem, s praxí v drogových službách nejméně 5 let, z toho nejméně 3 roky 

v řídící funkci a se znalostí specifik daného typu programu; 
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ii) je prováděna nejméně 1x měsíčně v rozsahu alespoň 2,5 hod. Je zaměřena 

jak na případovou práci s klienty, tak na supervizi týmovou. Součástí žádosti 

o dotaci je profesní CV supervizora a písemné stvrzení, že bude supervizi 

provádět; 

iii) je předložena zpráva o supervizi za uplynulý rok, která  podává informaci 

o četnosti, formě a zaměření supervize. 

 

V. Uvolňování finančních prostředků: 

• finanční prostředky státního rozpočtu ČR na protidrogovou politiku budou 

poskytovány prostřednictvím ústředního orgánu státní správy – Úřadu vlády České 

republiky (podle příslušných ustanovení zákona č.218/2000 Sb., v souladu se 

Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými 
usnesením vlády ČR č.114/2001 (dále jen „Zásady“) ve znění pozdějších úprav 

vyplývajících z usnesení vlády ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči 

NNO pro příslušný rozpočtový rok a  v souladu s  Pravidly pro vynakládání 
finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválenými 
usnesením vlády č. 700/2005 ze dne 8.6.2005; 

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno Úřadem vlády České republiky; 

• na finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté formou účelové dotace ze 
státního rozpočtu není právní nárok; 

• RVKPP si vyhrazuje právo na doplnění priorit protidrogové politiky v souladu 

s aktuálními potřebami; 

• poskytnuté dotace jsou účelově vázané na konkrétní projekt reagující na místní, 

regionální i celostátní potřeby v oblasti protidrogové politiky. Žadatel o dotaci ze 

státního rozpočtu musí splňovat podmínky stanovené RVKPP v tomto metodickém 

pokynu a v Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu; 

• předkládané projekty jsou zapracovávány do Registru žadatelů o poskytnutí 
prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku. Pro zachování 

kontinuálního přehledu je proto nezbytné, aby žadatelé, kteří předkládají pokračující, 

navazující projekty, uváděli evidenční číslo projektu  (ve formátu např. A-99-04)  

a stejný název projektu jako v předcházejících letech. Výjimku tvoří pouze projekty, 

u nichž dochází k zásadní změně obsahu nebo způsobu realizace projektu; 
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• dotace určené na realizaci projektů protidrogové politiky  uvolňuje Úřad vlády České 

republiky při respektování regulačních opatření pro čerpání výdajů ze státního 

rozpočtu stanovených Ministerstvem financí ČR; 

• při čerpání finančních prostředků poskytnutých formou neinvestičních dotací ze 

státního rozpočtu  účelově určených na realizaci protidrogové politiky ČR je příjemce 

těchto prostředků povinen důsledně dodržovat zákon o účetnictví, rozpočtová 

pravidla České republiky, zásady pro poskytování dotací NNO, pravidla pro 

vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku 

a podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

vydaném vedoucím Úřadu vlády ČR. 

 

 

VI. Kontrola účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu účelově 
určenými na realizaci  projektů protidrogové politiky: 

 

• kontrola hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a vyhodnocení aktivit 

realizovaných z těchto prostředků se řídí ust. § 39 a ustanoveními následujících 

§§ zákona č.218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla České republiky), ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č.320/2001 Sb. (finanční kontrola), ve znění pozdějších 

předpisů, Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (schválenými usnesením 

vlády ČR č.114/2001 ve znění pozdějších předpisů) a  Pravidly pro vynakládání 

finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (schválenými 

usnesením vlády ČR č.700/2005); 

 

• správnost použití poskytnuté dotace podléhá kontrole poskytovatele  (tj. Úřadu vlády 

České republiky), finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu 

a  Ministerstva financí ČR; 

RVKPP nebo její sekretariát může dávat podněty k ověření správnosti věcného 

použití dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci projektů 
protidrogové politiky. Na požádání sekretariátu RVKPP nebo příslušného státního 

orgánu oprávněného kontrolovat hospodaření s prostředky státního rozpočtu je 

příjemce dotace povinen umožnit provedení kontroly dokladů a ověření správnosti 

použití dotace v účetní evidenci k tomu pověřeným pracovníkem.  
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VII. Pokyn pro žadatele, kteří podávají více než jeden projekt: 
 

 Předkládá-li  žadatel o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu u RVKPP více než 

jeden projekt, zašle všechny žádosti společně s průvodním dopisem, který musí obsahovat 

následující informace: 

 

• seznam předkládaných projektů a příslušných příloh včetně čísel projektů (ve formátu 

např. A-99-04); 

• přílohy, které se týkají organizace, stačí poslat jen v počtu, ve kterém jsou 

vyžadovány k jedné žádosti (např.: 2x výroční zpráva, 2x účetní závěrka apod.); 

• informace o zaměstnancích managementu, jejichž osobní náklady jsou součástí 

nákladů všech předkládaných projektů (doporučujeme využít tabulku Díl 6 ze 

standardizované „Žádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu 

na programy protidrogové politiky v roce 2007“) a přehled rozdělení nákladů na 

jednotlivé zaměstnance  managementu do konkrétních  projektů. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19.7.2006     Ing. Ivo Kačaba 

                   ředitel sekretariátu RVKPP 
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