
  
 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
Plánovaná výše dotací na r. 2018:  129,0 mil. Kč (požadavek na navýšení o 50 mil. Kč) 

Název dotačního programu:    Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti) 

Podporované aktivity:    

Preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických 
služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou 
uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování 
a jejich blízké. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity a práci s veřejností včetně 
aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty 
v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí a plnění aktivit akčních plánů integrované 
protidrogové politiky, podpora aktivit v problematice užívání metamfetaminu vč. česko-německé 
spolupráce v problematice užívání metamfetaminu. 

Dotační oblasti a priority:  

I. Dotační oblast: Udržení a rozvoj sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatele 
nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatele alkoholu a tabáku nebo 
osoby ohrožené uvedeným závislostním chováním. 

 Z dotačního titulu budou uspokojeny závazky, které Úřadu vlády ČR (RVKPP) vyplývají 
z uzavřených Smluv o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky 
z r. 2017. 

 V závislosti na výši finančních prostředků bude podpora zacílena na projekty 
nízkoprahových služeb poskytujících nebo zprostředkujících možnost testování na infekci 
HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis u problémových uživatelů drog, projekty 
orientované na vznik nových a udržení/rozvoj krajských center pro hazardní hráče a 
osoby ohrožené touto závislostí, v případě primárně-preventivních programů budou 
prioritně podpořeny projekty selektivní a indikované prevence. 

 Projekty splňující podmínky RVKPP pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci na  
r. 2018, si můžou žádat o uzavření smlouvy na období 2018–2021.  

II. Dotační oblast: Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčních 
plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky. 

Do této oblasti se můžou přihlásit projekty: 

 informační, zaměřené na práci s veřejností, včetně aktivit propagujících činnost služeb,  

 monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých 
intervencí,  

 podpora specifických aktivit v problematice užívání metamfetaminu (včetně 
farmakoterapie) a projekty podpory česko-německé spolupráce v oblasti prevence, léčby, 
metod práce s klienty a výzkumu v oblasti užívání metamfetaminu, 

 projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů integrované protidrogové politiky (akční 
plán pro oblast nelegálních návykových látek, pro oblast hazardního hraní, pro omezení 
škod působených alkoholem a AP pro oblast kontroly tabáku). 
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Podpora projektů v této oblasti bude záviset na případném schváleném navýšení objemu 
finančních prostředků. Prioritou této oblasti bude podpora víceletých výzkumných projektů již 
podpořených v r. 2017. 

Okruh oprávněných subjektů: 

Do dotačního řízení RVKPP se mohou přihlásit žadatelé s právní formou: 

a) spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
b) ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů,  
c) 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,  

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

e) sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích),  

f) právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost v 
oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací 
činnosti. 

Nové subjekty/organizace vstupující do dotačního řízení RVKPP musí prokázat činnost v oblasti, na 
kterou si žádají o dotaci, nejlépe z oblasti závislostí či příbuzných oblastí, a to referencemi na 
činnost za posledních 3 let.  

Změna nastavení parametrů dotačního řízení oproti r. 2017:   

Projekty, které nemají uzavřenou Smlouvu o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu 
protidrogové politiky s Úřadem vlády ČR a splňují podmínky Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci, si mohou zažádat prostřednictvím 
elektronické aplikace Úřadu vlády ČR, v části B1 podávaného projektu. 

Nové subjekty/organizace vstupující do dotačního řízení RVKPP musí prokázat činnost v oblasti, na 
kterou si žádají o dotaci, nejlépe z oblasti závislostí či příbuzných oblastí, a to referencemi na 
činnost za posledních 3 let. 

Podmínky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro uzavření smlouvy o 
dlouhodobé spolupráci: 

V souladu s platným zněním Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a Směrnice vedoucího 
Úřadu vlády ČR č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů 
protidrogové politiky a za účelem umožnění uzavírání Smluv o dlouhodobé spolupráci mezi 
realizátory projektů protidrogové politiky a Úřadem vlády České republiky stanovuje Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky tyto podmínky: 

1) Projekt příjemce dotace splňuje podmínky příslušných strategických materiálů a platných 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2. Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2016  
o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky. 

2) Projekt příjemce naplňuje priority schválené vládou stanovené Hlavními oblastmi státní dotační 
politiky vůči NNO na příslušný rok. 
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3) Projekt příjemce je nejméně poslední tři roky podporován dotacemi v dotačním řízení Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky na podporu projektů protidrogové politiky. 

4) Projekt příjemce je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele 
drog, který mu byl vystaven na období minimálně 3 let. 

5) Uzavření smlouvy je podpořeno kladným stanoviskem místně příslušného kraje (krajského 
protidrogového koordinátora nebo jiného příslušného orgánu kraje), pokud jde o projekty  
s místní a regionální působností. 

6) Na financování projektu v předchozích třech letech se stabilně podílely i další zdroje veřejné 
správy.  

Podmínky a průběh dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky definuje 
Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování 
programů protidrogové politiky 

Termín vyhlášení dotačního řízení: 30. července 2017 

Termín uzávěrky příjímání žádostí:  30. září 2017 

Termín schválení dotací:   prosinec 2017 (nově zasmluvněné projekty) 

leden 2018 (jednoleté projekty a zasmluvněné projekty 
na období 2017-2019) 

Termín výplaty dotací:    březen 2018 

Kontaktní osoba:  

Ing. Lucia Kiššová,  e-mail: kissova.lucia@vlada.cz, tel.: 296 153 223 
Ing. Renata Konvalinová, e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz, tel.: 296 153 268 

Webové stránky dotačního řízení:   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/dotace-na-protidrogovou-politiku-103346/  
 
http://dotace-drogy.vlada.cz/ 
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