
Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na 
realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu na rok 2014 na neinvestiční programy protidrogové politiky. 

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) 

 

 v návaznosti na Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 v návaznosti na usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, 

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, č. 479/2013 ze 

dne 19.6.2013, 

 v návaznosti na usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči 

nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014,  

 v návaznosti na Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 

protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 283/2012, 

 v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, kterým byl schválen systém Certifikací 

odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále 

s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární 

protidrogové prevence, 

 v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 

schválenou usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340 a platným Akčním 

plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky,  

 v souladu se Zákonem o zdravotnických službách -  zněním části deváté - hodnocení 

kvality a bezpečnosti zdravotních služeb zákona 372/2011 Sb.,o zdravotnických 

službách a podmínkách jejich poskytování  

 

vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 v rámci podpory neinvestičních projektů realizovaných 

v oblasti protidrogové politiky a stanovuje následující metodiku:  

 

 

 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. V dotačním řízení na rok 2014 v rámci podpory neinvestičních projektů v oblasti 

protidrogové politiky MZ (dále jen „Dotační řízení MZ na rok 2014“) jsou ze státního 

rozpočtu poskytovány dotace žadatelům – poskytovatelům služeb pro uživatele drog 

a realizátorům dalších projektů v oblasti protidrogové politiky. 

  

2. Žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů 

protidrogové politiky a jejím příjemcem je právnická nebo fyzická osoba specifikovaná 

v části III. této metodiky. Finanční prostředky jsou poskytovány formou dotace ze 



státního rozpočtu ve smyslu §7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., účelově určené na 

realizaci neinvestičních projektů protidrogové politiky.  

 

3. Poskytovatelem dotace je MZ. 

 

4. Dle §18a Zákona č. 218/2000Sb, o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, budou údaje o poskytnutí finančních prostředků a příjemcích dotace 

zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí v programu DotInfo. 

 

Část II. 

Podmínky pro podání žádosti  

 

1. Všichni žadatelé o dotaci jsou povinni zaslat 1 originál žádosti, vytištěnou 

oboustranně, 1 písemnou kopii žádosti o dotaci a elektronickou verzi žádosti včetně 

všech příloh do 30. 9. 2013. Zároveň pošlou projekt v elektronické podobě na adresu 

lucie.borska@mzcr.cz. Pro posouzení dodržení lhůty je rozhodující den prokazatelného 

převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního doručení den potvrzený 

prezenčním razítkem podatelny MZ. 

 

2. Jedna organizace předkládá vždy jeden projekt, který obsahuje popis všech 

služeb poskytovaných osobám závislým na návykových látkách, na které 

organizace požaduje přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu 

v souladu s prioritami uvedenými v části III., odst. 3) 

                                              

3. Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

řízení MZ na realizaci neinvestičních projektů protidrogové politiky musí splňovat 

následující formální náležitosti: 

a. žádost je podána v listinné formě na předepsaném formuláři, který je 

k dispozici na internetových stránkách MZ, 

b. žádost je  zaslána v elektronické podobě na adresu lucie.borska@mzcr.cz, 

c. v žádosti jsou vyplněné všechny předepsané údaje, nechybí podpis 

oprávněné osoby,  

d. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti, 

e. žádost je podána v termínu (viz II. Část). 

 

4. Povinné přílohy k žádosti: 

a. běžná kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla organizace (IČ), 

b. běžná kopie zřizovací listiny státního zdravotnického zařízení zřízeného dle 

zákona č. 219/2000 Sb. nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle 

zákona č.372/2011Sb., 

c. běžná kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení vzniklého dle 

zákona č. 160/1992 Sb. nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle 

zákona č.372/2011Sb., 

d. organizace uvedené v části III. č.1 pod body c)-f), přiloží k žádosti běžnou kopii 

dokládající vznik organizace nebo oprávnění k činnosti, 
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e. občanská sdružení předloží současně se žádostí platné stanovy registrované 

Ministerstvem vnitra ČR, podle zákona č. 83/1990Sb., 

f. církve a náboženské společnosti předloží rozhodnutí o registraci Ministerstvem 

kultury dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a změně 

některých zákonů,  

g. čestné prohlášení o bezdlužnosti, 

h. průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2013 (pokud byl projekt 

v roce 2013 realizován). Pokud je v rámci projektu žádost o finanční prostředky 

na novou službu, organizace sdělí tuto informaci u dané služby v žádosti o 

dotaci, 

i. závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2012. Pokud je v rámci projektu 

žádost o finanční prostředky na novou službu, organizace sdělí tuto informaci u 

dané služby v  žádosti o dotaci, 

j. doklady o registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, týká se těch služeb, které jsou dle tohoto zákona povinny být 

v registru sociálních služeb MPSV, běžná kopie certifikátu odborné způsobilosti 

služby, případně kopie žádosti o certifikaci odborné způsobilosti služby. 

Poskytovatel zdravotních služeb postupuje v souladu se zněním části deváté - 

hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb zákona 372/2011 Sb.,o 

zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdavotnických službách). 

 

 

5. Příslušně označená zalepená obálka obsahující 1 originál, 1 písemnou kopii (k 

písemné kopii se dokládají pouze povinné přílohy uvedené v odst.4 písm. h), i) a k) a  

elektronickou verzi žádosti (pouze CD nebo USB flash disk, jedná-li se o scan, vždy 

v editovatelné formě) včetně všech příloh bude označena následovně: 

a. na pravé straně – adresa vyhlašovatele dotačního řízení MZ: 

Ministerstvo zdravotnictví,  

Oddělení zdravotních programů 

Palackého náměstí 4 

128 01 Praha 2 

b. na levé straně:  

I. „Dotační řízení MZ na rok 2014 – Protidrogová politika MZ“, 

II. název a sídlo žadatele. 

 

6. O případné změně údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace je žadatel povinen 

informovat Odbor zdravotních služeb – OZS/4 MZ co nejdříve, nejpozději však do 15 

pracovních dnů ode dne, kdy takové změny nastaly. 

 

Část III. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

1. Subjekty, které mohou žádat o dotaci: 



V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. mohou předložit žádost o přidělení finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku vlády ČR v roce 2014 

následující typy organizací: 

a. státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním 

úřadem, 

b. organizace zřízené územním samosprávným celkem  

c. občanská sdružení vyvíjející činnost dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, 

d. obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o  

obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších zákonů, 

e. církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboženského vyznání a změně některých zákonů (zákon o církvích 

a náboženských společnostech), 

f. právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytnutí zdravotních 

služeb a fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto 

účely, 

g. subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

účinného od 1. ledna 2014  - spolky, ústavy. 

 

 

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo 

jako na kontinuálně působící. 

Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím 

provedení.   

 

 

2. Dotační řízení MZ se vyhlašuje pro neinvestiční programy protidrogové politiky MZ. 

 

3. Dotace budou poskytnuty na podporu projektů: 
              a) v rámci kterých jsou poskytovány zdravotní služby osobám škodlivě užívajícím 

návykové látky a osobám závislým na návykových látkách (včetně alkoholu a 
tabáku).  

             b) které odpovídajícím způsobem reagují na aktuální potřeby při tvorbě a   
realizaci protidrogové politiky MZ a v rámci kterých se nejedná o přímé 
poskytování zdravotních služeb osobám závislým na návykových látkách  

 
Při udělování dotací budou prioritně podporovány projekty, které se věnují péči o nezletilé 
klienty. 

Při udělování dotací je brán zřetel na regionální specifika v oblasti užívání  návykových 

látek.  

 

MZ si vyhrazuje právo na: 

- změnu priorit protidrogové politiky v souladu s aktuálními potřebami,  

- změnu podmínek pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám relevantních 

usnesení   

  a předpisů 

- financování nákladů, spojené s řádně provedeným dotačním řízením MZ.  

 



Dále může na základě aktuálních potřeb v oblasti protidrogové politiky zadat plnění úkolu i 

formou veřejné zakázky. 

 

4. Pokud byla dotace na realizaci projektu poskytnuta v roce 2013, může být poskytnuta 

dotace na rok 2014 pouze v případě, že: 

a) poskytovatel dotace vyhodnotil kladně přínos projektů realizovaných   

předkladatelem v minulých letech za finanční podpory MZ,  

b) čerpání dotace v roce 2013 proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými 

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

2013,  

c) byla dotace vyúčtována předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a 

finančně vypořádána se státním rozpočtem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., a 

vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 

finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem. 

 

5. Dotace na rok 2014 může být poskytnuta projektu, který doposud nebyl financován 

z dotačního programu „Protidrogová politika MZ“, a to v případě, že byl předběžně 

řádně projednán s poskytovatelem dotace a splňuje podmínky dotačního řízení.  

 

6. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům 

státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu 

úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem služby 

deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti. 

 

7. Čestné prohlášení ohledně bezdlužnosti. 

 

8. Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: 

a. mít sídlo na území České republiky, 

b. realizovat služby, popř. jiné podporované aktivity v rámci protidrogové politiky 

na území České republiky, 

c. vést účetnictví. Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají 

právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, 

které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího 

postavení církví a náboženských společností a obecně prospěšné společnosti 

mohou vést v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, 

d. vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v průběžné 

zprávě a v závěrečné zprávě o realizaci projektu.  

 

9. Případné změny v rozsahu projektu či v identifikačních údajích o projektu či 

žadateli/příjemci dotace, popř. realizátorovi, je žadatel povinen aktualizovat formou 

informace v listinné formě doručené poskytovateli dotace do 15 kalendářních dnů od 

uskutečnění změny. 

 



10. Žadatel o dotaci uvede v žádosti rozpočet výdajů, které mu vzniknou realizací 

deklarovaných činností či služeb. V rozpočtu uvede veškeré předpokládané zdroje 

na realizaci projektu. Projektem se pro účely žádosti rozumí soubor věcných, 

časových a finančních podmínek a aktivit kontkrétních činností k dosažení 

stanovených cílů. Do rozpočtu dotace nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí 

být z dotace ani fakticky realizován.  

 

11. Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 

70% celkových rozpočtových nákladů projektu. Pokud je projekt financován z různých 

státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit víc než 70% nákladů projektu. Ve 

výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatel dotace udělit výjimku 

překračující tento podíl za předpokladu, že se organizace ocitne v situaci, kdy nebude 

možné získat finanční prostředky z místních či jiných nestátních zdrojů. 

 

12. Registrovány budou pouze kompletní projekty a žádosti vypracované dle této metodiky. 

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., na dotaci není právní nárok. 

 

13. Registraci žádosti o státní dotaci na MZ ČR není možno považovat za příslib poskytnutí 

finančních prostředků; všechny registrované žádosti podané v řádném termínu však budou 

posouzeny. 

 

14. Na administraci dotačního řízení se nevztahují lhůty pro vyřizování agendy dle zákona 

500/2004 Sb. Správní řád. Podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000Sb., se na rozhodnutí 

o poskytování státní dotace nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je 

vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 

 

 

 

 

Část IV. 

Postup při rozhodování o poskytnutí dotace 

 

1. MZ posoudí dodržení formálních a obsahových náležitostí stanovených touto 

metodikou. 

 

2. Vyřazeny budou tyto žádosti: 

a. neúplné žádosti, 

b. bez stanovených příloh, 

c. neodpovídající vyhlášeným prioritám, 

d. doručené po stanoveném termínu. 

 

3. V případě drobných nedostatků může zadavatel vyzvat zpracovatele k doplnění 

žádosti, a to elektronickou formou (kontaktní e-mail osoby odpovědné za realizaci 

projektu/řešitele uvedený v žádosti), výzva bude přiložená k celkové dokumentaci 

k předloženému projektu. Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení 

MZ na rok 2014 a jejíž drobné nedostatky nebudou odstraněny do 7 kalendářních 



dnů od odeslání výzvy k jejich odstranění, bude z dotačního řízení MZ vyřazena. Za 

drobný nedostatek se považuje, když např. chybí podpis statutárního orgánu, chybí 

životopis řešitele projektu.  

 

4. O formálních náležitostech žádostí bude rozhodnovat 3 členná hodnotící komise 

složená ze zástupců MZ, která se usnese nad formálním hlediskem předložených 

žádostí. 

 

5. Hodnotící komise zkontroluje formální náležitosti jednotlivých žádostí a rozhodne o 

postoupení/nepostoupení žádosti k dalšímu zpracování v rámci dotačního řízení MZ.  

 

6. Odbor zdravotních služeb zveřejní k 30.10.2012 na internetových stránkách MZ 

seznam žadatelů, jejichž žádosti byly postoupeny k dalšímu zpracování v rámci 

dotačního řízení MZ, bez stanovení výše poskytnutých finančních  prostředků. 

 

7. MZ zveřejní na svých internetových stránkách do konce kalendářního roku, který 

předchází rozpočtovému roku, na který poskytuje dotaci, seznam nebo pořadí 

úspěšných projektů, které úspěšně prošly výběrovým dotačním řízením. Konkrétní 

výše dotace bude pro úspěšné projekty stanovena nejpozději do konce února roku 

2014. 

 

8. Žádost o dotaci bude posouzena dvěma posuzovateli. Aby žádost mohla být 

doporučena Komisí pro přidělování finančních prostředků vyčleněných ze státního 

rozpočtu na řešení neinvestičních projektů protidrogové politiky MZ pro rok 2014 

(dále jen „Komise“) k přidělení dotace, musí být vyjádření alespoń jednoho 

posuzovatele kladné.  

 

9. Pokud žádost splňuje výše uvedené podmínky, bude předložena Komisi pro 

přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního  rozpočtu 

na řešení protidrogové politiky MZ, která je jmenovaná ministrem zdravotnictví.  

 

 

 

10. Komise zhodnotí: 

a. předložený projekt, (soulad s cíli „programu“, reálnost stanovených cílů 

projektu, kvalita zpracovaného projektu, přiměřenost požadovaných finančních 

prostředků, aktuálnost a potřebnost řešení daného problému, efektivitu 

projektu) 

b. vyjádření posuzovatelů k projektu, 

c. zhodnocení realizace projektu za rok 2013 a 2012 – pokud byl projekt v těchto 

letech realizován, 

d. vyjádření krajského protidrogového koordinátora, a to s ohledem na celkovou 

situaci v kraji v oblasti protidrogové politiky, 

e. sdělení k vyúčtování dotace, v případě, že byl projekt již finančně ze strany 

MZ podpořen v roce 2013 (vyúčtování ne/proběhlo řádně a včas) a ke splnění 



povinnosti vypořádání se státním rozpočtem dle §75 zákona č. 218/2000Sb. 

(rozpočtová pravidla), 

f. diskuzi členů. 

 

11. Jména posuzovatelů a členů Komise a  jejich hodnocení se žadatelům nesdělují. 

 

12. Každý projekt je Komisí posuzován zvlášť, včetně návrhu na konkrétní výši dotace 

nebo zamítnutí jeho realizace. 

 

13. Komise pořizuje zápis o výsledcích hodnocení projektů, včetně zdůvodnění zamítnutí 

realizace projektů nebo snížení požadovaných finančních prostředků. 

 

14. Návrh Komise na přidělení dotace je předložen k projednání poradě vedení MZ. 

  

15. Porada vedení MZ projedná návrhy Komise a rozhodne o přidělení/nepřidělení dotace 

včetně její výše. 

 

16. Výsledky dotačního řízení MZ na rok 2014 budou zveřejněny do 15 pracovních dnů 

od projednání poradou vedení MZ na internetových stránkách MZ.  

 

17. Důvody zamítnutí žádosti o dotaci se sdělují na písemné vyžádání. Na projekty se 

žádostí o finanční prostředky ze státního rozpočtu se nevztahují ustanovení 

správního řádu. 

 

18. Finanční prostředky státního rozpočtu České republiky na realizaci neinvestičních 

projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení MZ na rok 2014 budou 

poskytovány jednorázově do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

19. Součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou Podmínky pro použití finančních 

prostředků, které je příjemce dotace povinen dodržovat.  

 

20. V případě, že nebudou rozděleny v rámci vyhlášeného dotačního řízení všechny 

finanční prostředky určené pro program „Protidrogová polititka MZ“, může být 

vyhlášeno druhé kolo, popřípadě 3. kolo. 

 

21. Informace o uvolňování finančních neinvestičních prostředků občanským sdružením 

a církevním organizacím poskytuje Odbor finanční (224 972 333). U ostatních 

subjektů informace podává Odbor zdravotních služeb (224 972 280). 

 

 

Část V. 

Zásady pro použití finančních prostředků poskytnutých formou dotace 

 

1. Poskytnuté dotace jsou účelově vázány na konkrétní službu či jinou aktivitu 

podporovanou v rámci realizace protidrogové politiky a platné Národní strategie 

protidrogové politiky. Příjemce dotace může poskytnuté finanční prostředky použít 



pouze na stanovený účel v daném rozpočtovém roce. Nevyužité finanční prostředky 

je příjemce dotace povinen vrátit zpět do státního rozpočtu. 

 

2. Dotace ze státního rozpočtu se poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů 

podporovaných služeb a aktivit. 

 

3. Příjemce dotace nesmí z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu použít finanční 

prostředky na dodávky jiných právnických nebo fyzických osob, pokud tyto dodávky 

nejsou určeny na realizaci činností v rámci účelu dotace stanoveného v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace.  

 

4. Příjemce dotace použije poskytnuté finanční prostředky hospodárně a efektivně. 

Bude-li příjemce naplňovat podmínky dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dotovaný zadavatel), je 

povinen při uzavírání zakázek (veřejných zakázek) v souvislosti s plněním projektu 

postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. 

 

5. Příjemce dotace nesmí provádět přesuny v rámci přidělených finančních prostředků 

mezi jednolivými položkami a snížení celkových nákladů na realizaci projektu bez 

předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace. Žádost o změnu se 

předkládá vždy na předepsaném formuláři. V případě, že žádost nebude řádně 

zdůvodněná, a to včetně informace, zda bude projekt realizován v plném/částečném 

rozsahu, a to dle projektové dokumentace, bude žádost bez projednání Komisí 

zamítnuta. Termín podání žádosti o změnu  je nejpozději do 7.11. 2014. O změnu 

lze požádat nejdříve po obdržení Rozhodnutí přidělení neinvestičních 

finančních prostředků MZ. 

 

6. Žadatel o dotaci je povinen uvést, zda v posledních třech letech přede dnem 

uvedeným v čl. II odst. 1 pobíral dotaci či pomoc od jiného orgánu veřejné moci, či 

jiné veřejné instituce, den ke kterému mu vznikl nárok na podporu, výši takové 

podpory, orgán veřejné moci či veřejnou instituci, od které podporu obdržel, a 

skutečnost, zda taková podpora byla poskytnuta jako podpora de minimis. Pokud 

bude následně příslušným orgánem shledáno, že poskytnutá dotace naplňuje znaky 

nedovolené veřejné podpory, je příjemce dotace povinen dotaci společně s úroky z 

prodlení ode dne poskytnutí nedovolené veřejné podpory vrátit poskytovateli do 30 

dnů od doručení výzvy k navrácení dotace, není – li ve výzvě uvedena lhůta jiná. 

 

7. Z poskytnuté dotace lze hradit tzv. uznatelné náklady, kterými jsou například: 

a. náklady na zdravotnický prostředek (např. injekční stříkačky, testy, obvazový 

materiál, hygienické potřeby), 

b. substituční látky; léky, které nepodléhají úhradám ze zdravotního pojištění, 

c. elektřina, plyn, vodné a stočné, teplo, 

d. nájemné, školení a kurzy, 

e. mzdové náklady a odvody – mzdové náklady se týkají pouze zdravotních 

pracovníků. 



            Všechny tyto náklady lze uplatnit jen v rozsahu cen obvyklých v daném 

regionu. 

 

8. Z poskytnuté dotace se zejména nesmí hradit náklady na: 

a. materiálové náklady ve formě vybavení nábytkem, 

b. potraviny, 

c. pohonné hmoty, 

d. výpočetní technika HW+SW, telefonní poplatky, poplatky za internet, 

e. náklady na cestovné, 

f. leasing vozidel, 

g. investice, 

h. nespecifikované výdaje (tj. výdaje nerozepsané a výdaje, které nelze účetně 

doložit), 

i. rekondiční a rekreační pobyty, 

j. daně, pokuty a sankce, 

k. úhradu nákladů na zdravotní péči, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

l. zabezpečovací systémy – kamerový systém, ochranná služba apod., 

m. zpráva auditora o revizi hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu, 

n. supervize. 

 

 

 

Část VI. 

Podávání zpráv, vyúčtování dotace a vypořádání vztahů se státním rozpočtem  

 

1. Příjemce dotace předloží poskytovateli dotace průběžnou zprávu o realizaci projektu 

za 1. pololetí 2014 v termínu do 30.7.2014 a závěrečnou zprávu o realizaci projektu 

v roce 2014 v termínu do 31.1.2015. Závěrečná zpráva obsahuje informace o 

realizaci projektu, jeho efektivnosti a účelnosti. Dále do textu zapracuje i hodnocení 

přínosu  poskytnuté dotace. Všechny zprávy budou zaslány v písemné podobě na 

výše uvedenou adresu Ministerstva zdravotnictví. Dále pak  i v digitální podobě na 

adresu alena.freibergova@mzcr.cz. 

 

2. Formulář průběžné a zavěrečné zprávy o realizaci projektu bude zveřejněn na 

internetových stránkách MZ do 31.5.2014, v případě dřívější potřeby, bude zaslán na 

vyžádání. 

 

3. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na rok 2014 musí být řádně vyúčtována. 

Vyúčtování dotace musí být na předepsaném formuláři doručené poskytovateli dotace 

nejpozději do 31.1.2015. 

 

4. Příjemce dotace je dále povinen postupovat podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se 

stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, 

státními finančními aktivy, nebo Národním fondem v platném znění. 

mailto:alena.freibergova@mzcr.cz


 

5. Vypořádání dotace se SR musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a 

v souladu s vyhláškou uvedenou v odst. 4, zašlete poskytovateli dotace do 

31.1.2015, včetně finančního vypořádání na formuláři Finanční vypořádání dotací ze 

státního rozpočtu roku 2014 a nespotřebovaná částka státní dotace musí být 

poukázána na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB do 

15.2.2015. Příjemce je zároveň povinen zaslat avízo o vrácení nespotřebovaných 

finančních prostředcích Odboru finančnímu MZ (občanská sdružení a církve), ostatní 

organizace zašlou avízo Odboru zdravotních služeb.  

 

6. Nesplnění povinností a podmínek, které vydané a platné Rozhodnutí ukládá příjemci, 

neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků je porušením rozpočtové 

kázně ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb. a podléhá sankcím ve 

smyslu § 44a) tohoto zákona. 

 

7. Občanská sdružení a církevní organizace zasílají formulář finančního vypořádání 

dotací (nejedná se o závěrečné vyúčtování) Odboru finančnímu MZ, ostatní subjekty 

Odboru zdravotních služeb MZ.  

 

 

Část VII. 

Kontrola účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu  

 

1. Kontrola hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a vyhodnocení aktivit 

realizovaných z těchto prostředků se řídí ustanovením §39 a násl. zákona č. 

218/2000 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 552/1991 Sb. a Pravidly pro  

vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku 

(usnesení vlády ČR č. 700/2005).  

 

2. Správnost použití poskytnuté dotace podléhá kontrole poskytovatele dotace, tj. MZ, 

finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí ČR.  

 

3. MZ může dávat podněty k ověření správnosti věcného použití dotace poskytnutého 

ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MZ. Na požádání MZ nebo jiného 

státního orgánu oprávněného kontrolovat hospodaření s prostředky státního rozpočtu 

je příjemce dotace povinen umožnit k tomu pověřenému pracovníku provedení 

kontroly dokladů a ověření správnosti použití dotace v účetní a operativní evidenci 

příjemce dotace.  

 

4. Příjemce je povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky 

ze státního rozpočtu, a to buď vlastním revizním orgánem, nebo nezávislým 

auditorem (v případě, že organizace obdržela dotaci nad 500 000,- Kč je zpráva 

nezávislého auditora povinná – nevztahuje se na přímo řízené organizace MZ), 

včetně projednání zprávy o revizi nejvyšším orgánem organizace. 

Revizní zpráva je součástí závěrečné zprávy k projektu, která se předkládá 

v termínu do 31. 1. 2015. 



Termín pro předložení zprávy nezávislého auditora je 30. 6. 2015 

 

 

 


