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Statut 

Výboru  
pro poskytování účelových dotací 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací 
(dále jen “Dotační výbor”) je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky (dále jen „Rada“), který projednává žádosti o poskytnutí účelových dotací ze 
státního rozpočtu na programy protidrogové politiky a navrhuje Radě výši dotace na 
konkrétní projekty protidrogové politiky. 

2. Dotační výbor zřídila Rada usnesením dne 21. června 1999. 

Článek 2 
Činnost Dotačního výboru 

1. Dotační výbor zejména 

a) hodnotí jednotlivé žádosti na základě formálních, odborných a ekonomických kritérií, 
na základě kvality a efektivity navrženého projektu, posuzuje nezbytnost 
projektovaných/navrhovaných služeb v rámci regionálních potřeb. K hodnocení 
odborné úrovně projektu může využít stanoviska expertů, 

b) navrhuje výši účelové dotace na jednotlivé projekty, popř. podmínky jejího přidělení, a 
to na základě posouzení předložené žádosti dle písm. a), 

c) předkládá Radě návrhy a doporučení prostřednictvím předsedy Dotačního výboru. 

2. Dotační výbor dále posuzuje žádosti příjemců dotací o výjimku z 30 % podílu 
spolufinancování projektu z jiných než státních zdrojů v průběhu roku, na který jim byla 
dotace poskytnuta. Na základě doporučení Dotačního výboru pak poskytovatel dotace 
žadateli o výjimku vyhoví nebo nevyhoví. 

Článek 3 
Složení Dotačního výboru 

1. Dotační výbor tvoří členové Dotačního výboru, z nichž jeden z nich je předsedou. 

2. Předsedu Dotačního výboru jmenuje a odvolává předseda Rady. 

3. Členy Dotačního výboru jsou 

a) zástupce ministerstva práce a sociálních věcí, 
b) zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
c) zástupce ministerstva zdravotnictví, 
d) zástupce ministerstva vnitra, 
e) zástupce ministerstva spravedlnosti, 
f) zástupce sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, 
g) zástupce ministerstva financí, 
h) dva zástupci sekretariátu Rady, 
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i) zástupce ministerstva obrany 
 

4. Členy Dotačního výboru jmenuje a odvolává na návrh příslušného ministerstva výkonný 
místopředseda Rady. 

5. Členové Dotačního výboru zaručí, že bude zachována nezávislost Dotačního výboru a 
bude vyloučen střet zájmů. Navržená míra finanční podpory projektů musí být 
objektivním, dokladovaným a kvalitně zpracovaným podkladem pro rozhodování Rady o 
výši poskytnutí dotace na realizaci konkrétního projektu. 

Článek 4 
Předseda Dotačního výboru 

1. Předseda Dotačního výboru odpovídá za činnost Dotačního výboru předsedovi Rady. 

2. Předseda Dotačního výboru svolává a řídí jednání Dotačního výboru. Schůze Dotačního 
výboru se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

3. Předseda Dotačního výboru: předkládá Radě stanoviska, návrhy a doporučení přijaté 
Dotačním výborem. 

4. Předseda Dotačního výboru rozhoduje o pozvání expertů uvedených v čl. 4 Jednacího 
řádu Dotačního výboru. 

5. V případě nepřítomnosti předsedy Dotačního výboru řídí jednání zástupce pověřený 
předsedou Dotačního výboru. 

Článek 5 
Práva a povinnosti členů Dotačního výboru 

1. Členové Dotačního výboru (dále jen “členové”) jsou povinni účastnit se jednání 
Dotačního výboru a aktivně se podílet na práci Dotačního výboru a plnit úkoly vyplývající 
z usnesení přijatých výborem. 

2. Členové Dotačního výboru na jednáních reprezentují orgán státní správy, který je 
nominoval. 

3. V případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele může být člen Dotačního 
výboru zastupován jiným reprezentantem daného orgánu státní správy. Zmocnění k 
zastupování může být podepsáno členem Dotačního výboru nebo přímým nadřízeným 
člena Dotačního výboru. 

4. Členové Dotačního výboru mají právo mít k dispozici všechny potřebné informace a 
podklady potřebné pro své rozhodování a vznášet dotazy k projednávaným 
záležitostem. 

5. Členové Dotačního výboru mají právo předkládat návrhy k projednání, navrhovat 
předsedovi Výboru pozvání hostů na jednání Výboru a požadovat svolání Dotačního 
výboru, pokud to považují za nezbytné. 

Článek 6 
Externí spolupráce 
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Externí spolupráce se řídí článkem 9 Statutu Rady. Ustanovení upravující externí spolupráci 
se použijí přiměřeně. 

Článek 7 
Jednací řád 

Dotační výbor se řídí samostatným jednacím řádem, který podléhá schválení Rady. 

Článek 8 
Organizační a administrativní zajištění činnosti Dotačního výboru 

Organizačně a administrativně zajišťuje činnost výboru sekretariát Rady.  

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut nabyl účinnosti dne 15. 7. 2005, na základě schválení Radou pod č.1/0705, 
ve znění změn a doplňků ze dne 21. 9. 2007, schválených Radou usnesením č. 
13/0907, a změn a doplňků ze dne 8. 3. 2012 schválených Radou usnesením č. 06/0312 
a změn a doplňků ze dne 24. srpna 2015 schválených Radou usnesením  
č. 03/0815. 

2. Změny a doplňky Statutu schvaluje Rada. 

3. Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách www.vlada.cz v sekci Rady. Na 
internetových stránkách se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu. 

*** 


