
Úřad vlády České republiky 
Vedoucí Úřadu vlády ČR  

 
 

Směrnice vedoucí Úřadu vlády ČR č. 9/2018 o poskytování neinvestičních 

dotací k financování projektů protidrogové politiky 

 

ČÁST PRVNÍ – Obecná ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice upravuje postup žadatelů o neinvestiční dotace k financování projektů protidro-
gové politiky (dále jen „dotace“), příjemců dotace a Úřadu vlády České republiky (dále jen 
„Úřad“) jako poskytovatele dotace. 

2. Tato směrnice navazuje na 

a) zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů,  

b) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících záko-
nů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), 

c) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
e) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
f) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
g) vyhlášku č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádá-
ní) ve znění pozdějších předpisů, 

h) Národní strategii protidrogové politiky na příslušné období a na ni navazující Akční plány 
realizace této Národní strategie protidrogové politiky, 

i) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, schválené 
usnesením vlády pro příslušný rok,  

j) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním nezi-
skovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění, 

k) Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, 
v platném znění, 

l) Statut Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v platném znění, 
m) Systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, 
n) Systém certifikací v oblasti prevence rizikového chování schváleného ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy.  



Strana 2 (celkem 13) 

ČÁST DRUHÁ – Rozhodování o poskytnutí dotace 

Článek 2 

Projekty protidrogové politiky  

1. Projektem pro účely dotačního řízení se rozumí soubor věcného, časového a finančního vy-
mezení aktivit realizovaných v oblasti protidrogové politiky, jejichž cílovou skupinou jsou uži-
vatelé návykových látek a patologičtí hráči, jejíchž financování je podmíněno certifikací od-
borné způsobilosti pro uživatele drog a preventivní programy, jejichž financování je podmíně-
no certifikací programů prevence rizikového chování (dále „služby“), mezi které patří tyto typy 
služeb:   

a) detoxifikace,                                      
b) terénní programy, 
c) kontaktní a poradenské služby, 
d) ambulantní léčba, 
e) ambulantní stacionární programy, 
f) krátkodobá a střednědobá lůžková péče, 
g) rezidenční péče v terapeutických komunitách, 
h) doléčovací programy, 
i) substituční léčba, 
j) adiktologické služby ve vězení, 
k) programy školské všeobecné primární prevence, 
l) programy školské selektivní primární prevence, 
m) programy školské indikované primární prevence. 

2. Projektem pro účely dotačního řízení se dále rozumí aktivity, jejichž financování není podmí-
něno certifikací odborné způsobilosti, mezi, které patří zejména: 

a) specializované poradenství pro uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blíz-
ké, 

b) mezinárodní projekty, 
c) výzkumné projekty/studie v oblasti evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, 

či chování uživatelů návykových látek a patologických hráčů, 
d) poskytování odborných a ověřených informací uživatelům návykových látek a patologickým 

hráčům, odborné či laické veřejnosti. 

3. Služba, která má v době vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace platný certifikát odborné způ-
sobilosti, se považuje za certifikovanou do konce kalendářního roku, na který byla dotace po-
skytnuta, a to i v případě, že platnost certifikátu skončí v průběhu tohoto kalendářního roku.  

4. Podá-li žadatel žádost o dotaci na novou službu, která podléhá certifikaci odborné způsobilos-
ti (služba, která existuje, ale v dotačním řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
v předchozích třech letech o dotaci nežádala), podmínka platné certifikace odborné způsobi-
losti nemusí být splněna pro první rok účasti v dotačním řízení. 

5. Podá-li žadatel žádost o dotaci na nově vznikající službu, která podléhá certifikaci odborné 
způsobilosti (nově začínající služba, která žádá o finanční podporu v rámci dotačního řízení 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky), podmínka platné certifikace odborné způso-
bilosti nemusí být splněna pro první dva roky účasti v dotačním řízení. 
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Článek 3 

Působnost poradních orgánů vlády 

1. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) posuzuje, projednává  
a schvaluje dotační oblasti, priority a návrhy na poskytnutí dotací. 

2. Oblasti a priority dotačního řízení na následující kalendářní rok jsou projednávány před jejich 
schválením v Radě v příslušném pracovním orgánu Rady. Žádosti o dotace a hodnocení pro-
jektů v rámci dotačního řízení posuzuje a projednává Výbor Rady pro poskytování účelových 
dotací (dále jen „Dotační výbor“), který Radě navrhuje výši poskytnuté dotace jednotlivým pro-
jektům. 

Článek 4 

Vyhlášení dotačního řízení – výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace 

1. Odbor protidrogové politiky Úřadu připraví pro Radu návrh dotačních oblastí protidrogové poli-
tiky na následující kalendářní rok a dotačních priorit protidrogové politiky. V případě, že Rada 
bude vyhlašovat dotační řízení pro víceleté financování, připraví Odbor protidrogové politiky 
pro Radu také podmínky pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci,  
a to podle aktuální situace v České republice; vychází přitom z dokumentů uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. h) a i). 

2. Po schválení návrhu dotačních oblastí a priorit dotačního řízení, případně podmínek pro uza-
vření smlouvy o dlouhodobé spolupráci Radou, Odbor protidrogové politiky dle § 14j rozpočto-
vých pravidel zveřejní výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na následující kalendářní rok 
na internetové stránce Úřadu v sekci Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
(http://rvkpp.vlada.cz) zpravidla do 31. července běžného kalendářního roku, nejméně však na 
dobu 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti dle čl. 7, odst. 1 této Směrnice. 

3. Ve výzvě se uvede přesná specifikace požadovaných osobních údajů pro účely evidence do-
tačního řízení Rady. Ve výzvě se dále uvede, že žadatel je povinen zajistit souhlas fyzických 
osob se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů), pro účely evidence dotačního řízení Rady. Tento souhlas platí 
do jeho odvolání, nejdéle však po dobu povinné archivace podkladů. 

4. Dokumenty specifikované v této Směrnici, vyžadované v rámci dotačního řízení Rady, se před-
kládají Úřadu prostřednictvím elektronického systému pro administraci dotačního řízení, pokud 
není uvedeno jinak. Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení konkrétních dokumentů 
je rozhodné datum prvotního odeslání prostřednictvím elektronické aplikace. V případě, že do-
jde k výpadku funkčnosti elektronické aplikace, např. z vyšší moci, lze dokumenty předložit 
v listinné podobě nebo e-mailovou formou podle instrukcí Odboru protidrogové politiky Úřadu. 

Článek 5 

Oprávnění žadatelé o dotaci 

O dotaci může žádat 

a) spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
b) ústav podle 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, 

http://rvkpp.vlada.cz/
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d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společ-
nostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 
31.12.2013, 

e) sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zá-
kon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, 

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

Článek 6 

Předjednání žádostí na nový projekt protidrogové politiky 

1. Osoba uvedená v čl. 5, která na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace hodlá na 
následující kalendářní rok požádat o dotaci na nový projekt, který nebyl podán do dotačního 
řízení v předchozích třech letech, má možnost svůj projektový záměr projednat se zástupci 
Odboru protidrogové politiky Úřadu tak, že předloží koncept projektu v elektronické podobě na 
adresu opk@vlada.cz. Tento krok učiní nejpozději 10 pracovních dnů před termínem podávání 
žádostí o dotaci, aby bylo možné předložený koncept projektu posoudit, případně k němu 
sjednat schůzku a projednat s předkladatelem.  

Koncept nového projektu obsahuje 

- identifikaci navrhovatele, 
- vymezení cílové skupiny, 
- vymezení typu služby a výčet plánovaných aktivit, 
- vymezení územní působnosti, 
- stručný rozpočet, zdroje financování a jejich výši, a to i od případných dalších donátorů, 

včetně předpokládaného personálního zajištění. 

2. Nejde-li o projekt s  nadregionální působností, zajistí osoba podle čl. 5 vyjádření krajského 
protidrogového koordinátora příslušného podle místa realizace projektu.   

3. Odbor protidrogové politiky Úřadu se obeznámí se zaslaným konceptem a případně zorgani-
zuje společné jednání se statutárním orgánem nebo jiným zástupcem navrhovatele nového 
projektu. 

4. V případě vyhlášení mimořádného dotačního řízení rozhodne Odbor protidrogové politiky o 
možnosti postupovat dle odstavce 1 až 3. 

Článek 7 

Podávání žádosti o poskytnutí dotace 

1. Na základě a v mezích výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace na následující kalendářní 
rok (čl. 4 odst. 2) mohou osoby uvedené v čl. 5 požádat o dotaci prostřednictvím k tomu určené 
elektronické aplikace, a to do 30. září běžného kalendářního roku. Výjimkou může být pouze 
vyhlášení mimořádného dotačního řízení. 

2. V rámci jedné žádosti lze předložit jeden nebo více projektů. Projekt zahrnuje skutečnosti vy-
jádřené,  v části B (popis) a části C (rozpočet) žádosti.  

3. Žádost obsahuje náležitosti v souladu s § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Část A zahrnuje 
zejména souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, čestné 
prohlášení o bezdlužnosti a pravdivosti údajů a přehled majetkových vztahů1, část B obsahuje 

                                                           
1
 Celý formulář části A, tedy souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, 

čestné prohlášení a přehledu majetkových vztahů, je k dispozici ke stažení v aplikaci u žádosti na příslušný 
kalendářní rok. 

mailto:opk@vlada.cz
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popis projektu a část C obsahuje rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Část A se 
vyplňuje souhrnně za organizaci; části B a C se vyplňují ke každému projektu zvlášť. 

4. Žadatel o dotaci před předložením žádosti o poskytnutí dotace vyplní a odešle prostřednictvím 
elektronické aplikace základní informace o žadateli (kontaktní údaje organizace, kontaktní úda-
je statutárního orgánu, informace o registraci zařízení apod.); v rámci tohoto kroku předloží ko-
pie originálů 

a) dokladu prokazujícího předmět činnosti, např. stanovy, zakládací listina, výpis z veřejného 
rejstříku,  

b) bankovní identifikace účtu, tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žada-
tele, na který má být dotace převedena. 

5. Žádost o poskytnutí dotace na následující kalendářní rok lze podat až po provedení kontroly 
základních informací o žadateli podle odstavce 4. 

6. Žadatel, který žádá o dotaci na následující kalendářní rok a již je registrován v elektronickém 
systému pro administraci dotačního řízení Rady, doklady podle odstavce 4 nepřipojuje, pokud 
nedošlo ke změně údajů v nich uvedených. 

7. V případě, že žadatel v předchozím kalendářním roce realizoval projekt bez poskytnutí dotace 
od Rady, připojí k žádosti o dotaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu za předchozí kalen-
dářní rok. Pokud žadatel začal realizovat projekt v první polovině běžného roku bez poskytnutí 
dotace od Rady, připojí k žádosti o dotaci průběžnou informaci/zprávu za toto období. 

8. Žadatel a následně příjemce dotace oznámí a doloží Úřadu změny v identifikačních údajích 
týkajících se příjemce dotace (adresa sídla či kontaktní adresa, telefon, e-mail, statutární or-
gán, doklad o předmětu činnosti, číslo bankovní účtu, apod.), popřípadě jiné podstatné změny, 
zejména ty, které mohou ohrozit realizaci projektu (odejmutí registrace sociálnímu či zdravot-
nickému zařízení, podstatné změny v personálním zajištění projektu, změna sídla/zázemí služ-
by apod.), bez zbytečného odkladu ode dne, kdy obdrží doklad o jejich provedení, nebo ode 
dne, kdy se pro změnu příjemce rozhodne. 

Článek 8 

Řízení o žádosti o dotaci 

1. Odbor protidrogové politiky Úřadu prověří včas doručenou žádost o dotaci, včetně jejích příloh, 
z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Při zjištění vad žádosti, 
připouští-li to výzva k podání žádosti, vyzve v souladu s § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel 
žadatele, aby vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil.  

2. Nejsou-li vady žádosti, včetně chybějících či neúplných příloh, odstraněny, Odbor protidrogové 
politiky Úřadu řízení o žádosti dle § 14k odst. 2 usnesením zastaví. 

3. Pokud je žádost Úřadu předložena po lhůtě stanovené ve výzvě, Odbor protidrogové politiky 
Úřadu řízení o žádosti dle § 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel usnesením zastaví. 

4. Pokud žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů uvedenému ve výzvě k podání žá-
dosti o dotaci, Odbor protidrogové politiky Úřadu řízení o žádosti dle § 14j odst. 4 písm. b) roz-
počtových pravidel usnesením zastaví. 

5. Odbor protidrogové politiky Úřadu může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele dle § 14k 
odst. 3 rozpočtových pravidel k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomu stanoví lhůtu 10 pracovních dnů ode dne doručení vý-
zvy. 
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6. Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, je-li členem statutárního orgá-
nu zaměstnanec Úřadu, a to v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se 
vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení.  

7. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu 

a) úplnost a správnost předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných ve výzvě 
k podání žádosti o dotaci, 

b) nakolik předložené projekty směřují k naplnění okruhu protidrogové politiky 
a dotačních priorit, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení, 

c) dostupnost a potřebnost nabízené služby na krajské a místní úrovni, 
d) finanční náročnost projektu z hlediska nákladové efektivity. 

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna rovněž celkovým objemem finančních prostřed-
ků, stanoveným v kapitole Úřadu na protidrogovou politiku. 

8. V případě, že žadatel o dotaci bude žádat o příspěvek na operativní leasing automobilu, musí 
tuto skutečnost uvést v žádosti a řádně zdůvodnit míru potřebnosti této položky v návaznosti 
na projekt. O žádosti na leasing bude jednat Dotační výbor, pokud tento doporučí žádosti vy-
hovět, Úřad bude tento náklad považovat za uznatelný, a to v maximální výši příspěvku 
z dotace 60.000 Kč ročně, tj. 5.000 Kč měsíčně. 

9. Odbor protidrogové politiky Úřadu připraví z hledisek uvedených v odstavci 7 
a s využitím expertních hodnocení podklad pro jednání Dotačního výboru o předložených žá-
dostech o dotaci; v tomto podkladu navrhne výši dotací pro jednotlivé žadatele 
a projekty a dále, které projekty nedoporučuje podpořit. 

10. Výsledky projednání žádostí o dotaci Dotačním výborem jsou postoupeny ke schválení Radě. 

11. Odbor protidrogové politiky Úřadu na základě návrhu Dotačního výboru může doporučit žada-
teli úpravu žádosti dle § 14k odst. 4 rozpočtových pravidel, pokud lze předpokládat, že uprave-
né žádosti bude zcela vyhověno. Pokud žadatel nevyhoví doporučení Úřadu na úpravu žádosti, 
Úřad rozhodne o původní žádosti dle § 14m odst. 1 písm. b) nebo c) rozpočtových pravidel. 

12. Odbor protidrogové politiky Úřadu po jednání Dotačního výboru, před vydáním rozhodnutí, vy-
zve žadatele k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Výzva k vyjádření se nezasílá žadateli, 
jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje a žadateli, který se práva vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí vzdal. 

13. Výsledky projednání žádostí o dotaci schválené Radou jsou podkladem pro vedoucího Úřadu 
k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14m rozpočtových pravi-
del. Dotace se vyplácí do 31. března kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta. 

14. Odbor protidrogové politiky Úřadu zajistí na internetové stránce Úřadu uveřejnění výsledků 
projednávání žádostí o dotaci Dotačním výborem a poté schválení dotací Radou do 10 pracov-
ních dnů ode dne, kdy projednání ukončí Dotační výbor a ode dne, kdy projednání dokončí 
Rada, nejpozději však do konce kalendářního roku. 

Článek 9 

Konečná podoba rozpočtu dotace  

1. Odbor protidrogové politiky Úřadu sdělí žadateli o dotaci do 10 pracovních dnů ode dne, kdy 
Dotační výbor projednal podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dota-
ce navržena na následující kalendářní rok. Současně Odbor protidrogové politiky Úřadu vyzve 
žadatele, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložil koneč-
nou podobu rozpočtu dotace v závislosti na výši přidělené dotace. Tato konečná podoba roz-
počtu dotace bude přílohou k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel, kterému byla na-
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vržena dotace Dotačním výborem, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší 
částku, než byla Dotačním výborem navržena, navrhne Odbor protidrogové politiky Úřadu Radě 
ke schválení dotaci ve výši žadatelem požadované částky. 

2. V případě, že má příjemce dotace s Úřadem uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci, 
bude se za konečnou podobu rozpočtu dotace, která bude přílohou Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace, považovat rozpočet předložený v rámci aktualizace žádosti v termínu do 30. září běžného 
kalendářního roku, pokud si příjemce nebude žádat o navýšení schválené výše dotace.  

Článek 10 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje náležitosti dle § 14 odst. 4 a násl. rozpočtových pra-
videl, zejména identifikační údaje poskytovatele a příjemce dotace, identifikační údaje týkající 
se projektu, na který je dotace poskytována, účel dotace a lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, 
dále celkovou výši poskytnuté dotace a konečnou podobu rozpočtu dotace. 

2. Je-li dotace rozhodnutím poskytnuta zcela nebo zčásti, obsahuje výroková část rozhodnutí 
náležitosti uvedené v § 14 odst. 4 písm. c) až h) a v § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace dále obsahuje další podmínky, za kterých je dotace poskytnu-
ta, členěné na podmínky, jejichž nedodržení je postižitelné odvodem za porušení rozpočtové 
kázně v částce, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, na podmínky, jejichž nedodržení je 
postižitelné odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové částky dotace a na 
podmínky, jejichž nedodržení je postižitelné odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 % z celkové částky dotace.  

4. V případě, že má příjemce dotace uzavřenou s Úřadem smlouvu o dlouhodobé spolupráci, jsou 
tyto podmínky součástí smlouvy o dlouhodobé spolupráci a v rozhodnutích o poskytnutí dotace 
vydávaných v průběhu platnosti smlouvy se již neuvádí. 

5. Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti 
s realizací projektu a ostatní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění podmínek pro realizaci 
projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v  odstavci 6 tohoto 
článku. Z dotace lze hradit pouze náklady, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. pro-
since roku, na který byla dotace poskytnuta. Podle věty druhé se za uznatelné náklady pova-
žují i náklady na výroční zprávu, audit a daňové přiznání organizace, pokud byl projekt 
v předchozím kalendářním roce podpořen. 

6. Z poskytnuté dotace na realizaci projektu nelze hradit tyto náklady (neuznatelné náklady) 

a) náklady na stravování zaměstnanců, včetně poukázek na stravování zaměstnanců,  
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč a pro-

vozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací 
cenou vyšší než 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok,  

c) tvorba základního kapitálu,  
d) náklady na reprezentaci (pohoštění, dary a obdobná plnění),  
e) náklady na občerstvení, pokud nejde o projekt, jehož součástí je konání veřejných seminá-

řů, workshopů a konferencí,  
f) náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje,  
g) daně z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet,  
h) penále a pokuty,  
i) daně a poplatky nesouvisející přímo s realizací projektu,  
j) odpisy majetku, tvorby rezerv a opravných položek, 
k) náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění,  
l) náklady spojené s pořízením majetku formou leasingu; výjimkou je operativní leasing auto-

mobilu využívaného pro potřeby projektu podle čl. 8 odst. 8,  
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m) náklady spojené s placením členských příspěvků odborným společnostem a asociacím, po-
kud nejde o odborné společnosti a asociace v ČR s přímou návazností na obor adiktologie,  

n) náklady, u kterých není prokázaná souvislost s realizací projektu,  
o) náklady, které nelze prokázat příslušnými účetními doklady. 

7. Uznatelnými osobními náklady v rámci poskytnuté dotace Úřadem jsou náklady vynaložené 
v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu, které zahrnují 

a) Mzdové/platové náklady na základě pracovní smlouvy, včetně náhrad mezd/platů a odměn, 
které je zaměstnavatel povinen vyplácet a jejichž výše (tedy měsíční průměr na období 12 
měsíců v období realizace projektu) při zohlednění výše úvazku na projektu a délky trvání 
pracovního poměru nepřesáhne trojnásobek (u zaměstnanců s druhem práce lékař, psy-
choterapeut, supervizor, odborný garant, právní poradce, lektor a vedoucí pracovníci přímo 
se podílející na projektu) a dvojnásobek (u ostatních pracovníků) tarifu uvedeného v prvním 
platovém stupni příslušné platové třídy dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, která 
se vztahuje na  pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky, 

b) ustanovení podle písm. a) se uplatní obdobně u odměn z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (DPČ, DPP), 

c) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné 
na všeobecné zdravotní pojištění a povinné zákonné pojištění zaměstnanců, hrazené za-
městnavatelem za své zaměstnance. 

 
8. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu, na 

jehož realizaci je dotace poskytnuta. Pokud je týž projekt financován dotacemi z dalších stát-
ních zdrojů (z kapitoly dalšího ústředního či jiného orgánu státní správy nebo ze státního fon-
du), nesmí celková výše dotací ze státních zdrojů překročit 70 % celkových nákladů projektu. 

9. Účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu lze poskytnout projektům, 
které jsou určené na financování nově vzniklých služeb, a to maximálně po dobu 4 let, pokud 
není možné v tomto období zajistit spolufinancování z krajské a místní úrovně nebo jiných ne-
státních zdrojů, a projektům, které splňují priority dotačního řízení, u nichž není možné zajistit 
spolufinancování z jiných zdrojů. Tato skutečnost musí být řádně písemně popsána v žádosti.  

10. Příjemce dotace může účinně předložit nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku žá-
dost o povolení překročit 70% podíl podle odstavce 8 věty první, a to v případě, že příjemce 
dotace oproti předpokladu zapracovanému do rozpočtu projektu v žádosti nezíská další finanč-
ní prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků nebo jiných nestátních zdrojů. Odbor 
protidrogové politiky Úřadu předloží takovou žádost k posouzení Dotačnímu výboru, který při 
posuzování žádosti přihlédne k možnému ohrožení cílů příslušného projektu. Odbor protidro-
gové politiky Úřadu je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady. Pokud Dotační výbor do-
poručí žádosti vyhovět, vedoucí Úřadu překročení 70% podílu povolí samostatným rozhodnu-
tím. 

11. Pokud je týž projekt financován dotacemi z více státních zdrojů anebo i z rozpočtů územních 
samosprávných celků, duplicitní úhrada stejného nákladu z různých zdrojů není dovolena. 

12. Při realizaci projektu mohou být při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskyt-
nuta, jednotlivé skupiny položek konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí 
do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu 
(ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá skupina položek konečné podoby rozpočtu dota-
ce překročena, je jiná skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, uspořena. Skupinami 
položek se rozumí: 1.1 Materiálové náklady celkem, 1.2 Opravy a udržování celkem. 1.3 Ces-
tovné celkem, 1.4 Služby celkem, 1.5 Jiné provozní náklady celkem, 2. Osobní náklady cel-
kem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu dotace, nelze 
tedy čerpat dotaci mimo schválené položky rozpočtu.  
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13. Nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu podle odstavce 12 neplatí v případě sku-
piny položek 2. Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými 
položkami, a to i na pracovní pozice uvedené v žádosti, u kterých nebyl uveden požadavek na 
dotaci.  

14. Příjemce dotace může účinně předložit nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku žá-
dost o změnu struktury konečné podoby rozpočtu dotace, pokud jde o změny nad rámec od-
stavce 12 tohoto článku, a to na základě řádně zdůvodněné písemné žádosti. Odbor protidro-
gové politiky Úřadu předloží takovou žádost k posouzení Dotačnímu výboru, který při posuzo-
vání žádosti přihlédne k možnému ohrožení cílů příslušného projektu. Odbor protidrogové poli-
tiky Úřadu je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady. Pokud Dotační výbor doporučí žá-
dosti vyhovět, vedoucí Úřadu změnu struktury konečné podoby rozpočtu dotace povolí samo-
statným rozhodnutím. 

15. U projektu, u něhož poskytnutá dotace má povahu veřejné podpory, se v části Poučení příjem-
ce dotace uvede věta „Dotace poskytnutá na základě tohoto rozhodnutí je veřejnou podporou 
malého rozsahu ve smyslu nařízení komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o po-
užití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“. 

16. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se dotace poskytuje zcela nebo částečně, se vyhoto-
vuje pro každý projekt zvlášť, a to i v případě, že týž příjemce dotace bude realizovat více pro-
jektů. Rozhodnutí Úřadu, kterým se žádost o poskytnutí dotace zcela zamítá, vydá vedoucí 
Úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční pro-
středky poskytnuty. 

17. Rozhodnutí o dotaci vedoucí Úřadu vydává ve dvou vyhotoveních. Odbor protidrogové politiky 
Úřadu jedno vyhotovení neprodleně zašle příjemci dotace a jedno vyhotovení založí do spisu. 
V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se dotace poskytuje zcela nebo částečně 
předloží Odbor protidrogové politiky Úřadu písemný pokyn k uvolnění finančních prostředků 
Odboru rozpočtu a financování Úřadu; tomuto odboru předá rovněž záznam o provedení před-
běžné řídící kontroly před uskutečněním operace, platební poukaz vystavený v EKIS SAP a 
jednu kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v souladu s platným zněním Směrnice vedou-
cího Úřadu vlády ČR, o oběhu účetních dokladů v platném znění. 

18. Údaje o dotacích uvolněných z účtu Úřadu vlády ČR v příslušných čtvrtletích vloží Odbor proti-
drogové politiky do centrální evidence dotací nejpozději do konce měsíce následujícího po 
ukončení čtvrtletí, a to v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve 
znění pozdějších přepisů.  

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace zveřejní Odbor protidrogové politiky v informačním systému 
vedeném Ministerstvem financí ČR, včetně dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro posky-
tování dotací, v souladu s rozpočtovými pravidly a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.  

20. Odbor protidrogové politiky dle Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR k aplikaci zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí zveřejnění Smluv o dlou-
hodobé spolupráci, jejichž plnění je alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

Článek 11 

Dofinancování a výzva k podání žádosti do mimořádného dotačního řízení 

1. V případě, že jsou k dispozici finanční prostředky, které nebyly rozděleny v rámci řádně vyhlá-
šeného dotačního řízení v termínech dle této Směrnice, Odbor protidrogové politiky může vy-
hlásit výzvu k předložení žádostí o dofinancování projektů protidrogové politiky v rámci již vy-
hlášeného dotačního řízení, nebo může vyhlásit výzvu k podání žádostí do mimořádného do-
tačního řízení na určenou oblast protidrogové politiky podle rozhodnutí Rady. 
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2. Žádost o dofinancování může předložit žadatel, který si podal žádost podle této Směrnice do již 
vyhlášeného dotačního řízení. Žádost se předkládá v zjednodušené formě – rozpočet 
s odůvodněním požadavku na dofinancování, a to na formulářích zveřejněných pro tento účel 
Odborem protidrogové politiky na své internetové stránce.  

3. V případě mimořádného dotačního řízení se ustanovení této Směrnice použijí přiměřeně 
k povaze a časovému období vyhlašovaného dotačního řízení. 

4. V případě mimořádného dotačního řízení může žadatel vzhledem k povaze a časovému obdo-
bí vyhlašovaného dotačního řízení požádat o výjimku ze splnění některých podmínek stanove-
ných touto Směrnicí v čl. 8 až 10, jsou-li pro to vážné důvody a je-li to vhodné pro naplnění 
účelu projektu. Za vážné důvody se považuje zejména nemožnost z časových důvodů zajistit 
alespoň 30% spolufinancování projektu z nestátních zdrojů. Vážné důvody i vhodnost pro na-
plnění účelu projektu musí být řádně zdůvodněny. O povolení výjimky rozhoduje vedoucí Úřa-
du na základě doporučení Dotačního výboru. 

Článek 12 

Smlouva o dlouhodobé spolupráci 

1. Úřad může uzavřít s příjemcem dotace smlouvu o dlouhodobé spolupráci za předpokladu, že 
daný příjemce naplňuje priority schválené vládou ČR2 a splňuje podmínky příslušných strategic-
kých materiálů uvedených v čl. 1 odst. 2. Podmínky pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolu-
práci jsou stanoveny a schváleny Radou, na návrh Odboru protidrogové politiky, a zveřejněné 
na internetové stránce Úřadu v sekci Rady (http://rvkpp.vlada.cz). Výběr právnických osob pro-
vádí Dotační výbor a předkládá Radě ke schválení. Výsledky schválené Radou, včetně schvá-
lených podmínek pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci, jsou podkladem pro vedoucí-
ho Úřadu k uzavření smlouvy. Uzavřením smlouvy či memoranda o dlouhodobé spolupráci není 
dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel. 

2. Na příjemce dotace, který uzavře s Úřadem smlouvu o dlouhodobé spolupráci, se vztahují prá-
va a povinnosti vyplývající z této Směrnice, pokud smlouva o dlouhodobé spolupráci neurčuje 
jinak.   

 

ČÁST TŘETÍ 

Článek 13 

Průběžná zpráva 

1. Příjemce dotace zpracovává k 30. červnu běžného kalendářního roku a Úřadu do 31. srpna té-
hož roku zejména pro účely průběžné řídící kontroly3 předkládá Průběžnou zprávu o realizaci 
projektu protidrogové politiky (dále „Průběžná zpráva“) za uplynulou část běžného kalendářního 
roku, na který byla dotace poskytnuta. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitel Odbo-
ru protidrogové politiky tuto lhůtu prominout. Formulář Průběžné zprávy za běžný kalendářní rok 
zveřejní Odbor protidrogové politiky na své internetové stránce https://dotace-drogy.vlada.cz.  

2. Průběžnou zprávu nepředkládá příjemce dotace, kterému při rozdělování prostředků na dotaci 
bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace po 30. červnu kalendářního roku, na který byla do-
tace poskytnuta. 

                                                           
2
 Tyto priority jsou stanovovány zejména Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči NNO na příslušný rok 

a obdobnými dokumenty. 
3
 Dle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, § 3 odst. 4. 

http://rvkpp.vlada.cz/
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ČÁST ČTVRTÁ 

Článek 14 

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem 

1. Příjemce dotace odešle Úřadu do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním 
roce, v němž byla dotace poskytnuta 

a) vyúčtování dotace za projekt, podle tabulek zveřejněných Odborem protidrogové politiky, 
b) kopie účetních sestav – k projektu (celkové náklady projektu vč. spolufinancování) a 

k dotaci (náklady hrazené z dotace poskytnuté Úřadem), dokládající řádné zaúčtování ná-
kladů jednotlivých položek finančních prostředků, včetně součtu analytických účtů, 

c) doklad o vratce k projektu včetně komentáře odůvodňujícího výši části dotace, která nebyla 
příjemcem v kalendářním roce použita, 

d) závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky za uplynulý kalendářní rok, 
formulář závěrečné zprávy zveřejní Odbor protidrogové politiky na své internetové stránce, 

e) podklady pro finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem v rozsahu podle vyhlášky 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) čestné prohlášení statutárního orgánu, případně jiné odpovědné osoby pověřené jednat za 
příjemce dotace, o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy a zdravotním pojiš-
ťovnám a o pravdivosti a úplnosti všech částí a příloh uvedených v rámci vyúčtování a fi-
nančního vypořádání dotace se státním rozpočtem. Čestné prohlášení se předkládá spo-
lečně s podklady pro finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem. 

2. Odbor protidrogové politiky Úřadu zveřejní na stránkách https://dotace-drogy.vlada.cz formulá-
ře týkající se vyúčtování a finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem nejpozději do 
31. prosince běžného kalendářního roku. 

3. Odbor protidrogové politiky Úřadu provede administrativní kontrolu dokladů uvedených 
v odstavci 1, včetně jejich příloh, z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových 
náležitostí. Při zjištění nedostatků vyzve příjemce dotace, aby nedostatky ve lhůtě stanovené 
Odborem protidrogové politiky odstranil. 

4. Příjemce dotace vratku dotace vyčíslenou v dokladech podle odstavce 1 písm. a) převede tak, 
aby nejpozději 15. února běžného kalendářního roku byla připsána na účet cizích prostředků 
Úřadu (depozitní účet, jehož číslo je uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace). Provedení 
vratky oznámí příjemce dotace ve stejné lhůtě spolu s odůvodněním Úřadu, které předloží pro-
střednictvím elektronického systému pro administraci dotačního řízení, pokud není uvedeno ji-
nak. 

5. Vratka dotace po skončení kalendářního roku se rovná té části prostředků dotace, která nebyla 
použita příjemcem v kalendářním roce, na který mu byla dotace poskytnuta. 

Článek 15 

Vratka dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta 

1. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku předčasně ukončí realizaci projektu, na 
který mu byla poskytnuta dotace, anebo s realizací projektu nezačne, oznámí spolu 
s odůvodněním tuto skutečnost v listinné podobě Úřadu do 15 pracovních dnů ode dne před-
časného ukončení projektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat, a od téhož 
dne do 30 pracovních dnů vrátí buď poměrnou část dotace, odpovídající intervalu od skončení 
realizace projektu do konce kalendářního roku, anebo celou poskytnutou dotaci, na účet Úřa-
du, z něhož mu byla dotace poskytnuta. 



Strana 12 (celkem 13) 

2. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku, na který mu byla poskytnuta dotace, za-
nikne, vrátí nejpozději ke dni, k němuž je povinen provést účetní závěrku, na účet Úřadu, 
z něhož mu byla dotace poskytnuta, poměrnou část dotace, odpovídající období ode dne pro-
vedení účetní závěrky do konce kalendářního roku. K témuž dni oznámí v listinné podobě tuto 
skutečnost Úřadu. 

3. Pokud v případech podle odstavce 1 až 2 byl projekt, na který byla poskytnuta dotace, alespoň 
z části realizován, příjemce dotace současně s provedením vratky dotace předloží Úřadu pod-
klady podle čl. 14, odst. 1 této Směrnice. 

Článek 16 

Pravomoc Úřadu rozhodnout o odnětí dotace 

Vedoucí Úřadu podle povahy případu rozhodne o odnětí dotace, jestliže v průběhu kalendářního 
roku, na který byla dotace udělena, zjistí, že 

a) údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé nebo 
b) nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta. 

Článek 17 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu spočívá 
v použití peněžních prostředků z dotace v rozporu s právními předpisy nebo v nedodržení 
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

2. Neoprávněné zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu spočívá 
v neprovedení vratky dotace v průběhu kalendářního roku ve lhůtě a v případech stanovených 
v příslušném právním předpise nebo v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

3. V případech kdy dojde k porušení povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
zjištěných Úřadem u příjemce dotace, bude Úřad postupovat v souladu s rozpočtovými pravi-
dly, a to za podmínek uvedených v Pokynu ředitelů Odboru rozpočtu a financování a Odboru 
právního a kontrolního, k oběhu účetních dokladů u podmíněných pohledávek a pohledávek z 
titulu výzvy k vrácení části dotace. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Článek 18 

Přechodná ustanovení 

1. Ustanovení této Směrnice se poprvé použijí v dotačním řízení pro r. 2019 a pro mimořádné 
dotační řízení na r. 2018. 

2. Ostatní úkony týkající se dotačního řízení, zahájené do dne nabytí účinnosti této směrnice, se 
dokončí podle dosavadních předpisů. 

Článek 19 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací 
k financování programů protidrogové politiky, ve znění směrnice č. 12/2017 a směrnice č. 
19/2017. 
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Článek 20 

Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.  

V Praze dne 20.08.2018 

 

 

Mgr. Tünde Barthová v. r. 
pověřena řízením Úřadu vlády České republiky 


