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Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky 
na rok 2021 

podle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), a zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním 
městě Praze“) dále jen („dotační program“). 

Návrh dotačního programu je schválen usnesením č. 0937/33/R/2020 Rady městské části Praha 11 
(dále jen „RMČ Praha 11“), ze dne 02.11.2020 a vyzývá dotčené subjekty k předložení projektů. 
Finanční prostředky z rozpočtu městské části Praha 11 (dále jen „MČ Praha 11“) mají podpořit 
realizaci kvalitních a potřebných projektů.  

Článek I. 
Základní informace 

1. MČ Praha 11 poskytuje finanční prostředky MČ Praha 11 formou dotací na účel stanovený 
v článku III. 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších 
letech. 

3. O dotaci v rámci dotačního programu mohou žádat subjekty uvedené v článku VII. Žadatel je 
povinen na výzvu MČ Praha 11 bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace 
související s žádostí. 

4. Dotace lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“). 
5. Od prvního dne zveřejnění dotačního programu budou poskytovány informace ke zpracování 

žádosti Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11, Roztylská 1860/1, 149 00 
Praha 4 (dále jen „OSVZ“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit, ale nebudou probíhat 
v poslední den lhůty pro podání žádosti.
Mgr. Barbora Vanišová 
protidrogová koordinátorka 
Roztylská 1860/1, 149 00 Praha 4 
Telefon: 267 902 137 
E-mail: vanisovab@praha11.cz  

 

Mgr. Gabriela Hostomská 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Roztylská 1860/1, 149 00 Praha 4 
Telefon.: 267 902 110 
E-mail: hostomskag@praha11.cz

6. Veškeré informace k dotačnímu programu jsou k dispozici na webových stránkách 
MČ Praha 11 v sekci Sociální služby a zdravotnictví – Dotační programy 
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/

Článek II. 
Vymezení pojmů 

1. Adiktologická služba 

 Specializovaná péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti a pacienti 
užívající návykové látky, závislí i patologičtí hráči. 

mailto:vanisovab@praha11.cz
file://///nas1/home$/vanisova/Dotace/Dotace%202020/Dotační%20programy/Materiály%20pro%20vyhlášení%20dotačních%20programů/hostomskag@praha11.cz
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
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Článek III. 
Účel, na který může být dotace poskytnuta 

1. Účelem dotačního programu je podpora služeb protidrogové prevence směřujících k zajištění, 
zkvalitnění a případně rozšíření nabídky pro občany s trvalým pobytem na MČ Praha 11.  

Zkratka služby  Název služby 

KPS  Kontaktní a poradenské služby  

TP  Terénní programy  

L  Ambulantní léčba 

LP Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 

SL  Substituční léčba  

SP  Stacionární programy  

RPTK  Rezidenční péče v terapeutických komunitách  

DP  Doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných 
pracovních programů)  

SV  Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě  

D  Detoxifikace 

Článek IV. 
Důvody podpory stanoveného účelu 

1. Důvodem podpory je realizace specifických projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních 
změn chování, postojů a změny životního stylu u uživatelů návykových látek a patologických 
hráčů a na jejich léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky. Dále minimalizace 
zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek a ochrana veřejného 
zdraví u široké populace. 

Článek V. 
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 

1. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování dotačního programu bude 
stanoven v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2020. Předpokládaný celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování dotací v oblasti protidrogové politiky je 
100.000 Kč.  

Článek VI. 
Maximální výše dotace 

 
1. Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu, tzn., 

žadatel se musí spolupodílet minimální částkou ve výši 30 %. 

Článek VII. 
Vymezení žadatelů 

1. Oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace jsou fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti 
adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona 
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č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žadatel poskytující služby musí zajistit řízení služby kvalifikovaným odborným pracovníkem. 
3. Dotace je poskytována subjektům, které odpovídají za realizaci projektů v oblasti 

adiktologických služeb. Projekt je určen a slouží převážně občanům MČ Praha 11. 

Článek VIII. 
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Dotace je určena žadatelům, kteří prokazatelně poskytují služby protidrogové prevence občanům 
s trvalým pobytem na MČ Praha 11. 

2. Podmínkou poskytnutí dotace je, že žadatel řádně a včas použil a vypořádal v minulosti 
poskytnuté peněžní prostředky ze strany MČ Praha 11. 

2. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši.  
3. Poskytnutá dotace na realizaci projektů je výhradně účelová a lze ji použít jen na činnosti, které 

byly přesně vymezeny ve schváleném projektu. Dotaci lze čerpat pouze v souladu s účelem 
schváleným RMČ Praha 11 a Zastupitelstvem MČ Praha 11 (dále jen ZMČ Praha 11) v souladu 
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. 

4. Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží MČ Praha 11, budou zpracovány 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinným od 25.05.2018. 

5. Žadatel o dotaci stvrzuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, 
samosprávy, zdravotním pojišťovnám, nebylo proti němu zahájeno konkurzní řízení, případně 
není v likvidaci, či nebyl sám (nebo člen statutárního orgánu) pravomocně odsouzen pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele. 

6. Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s činností vzniklých 
od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

7. Žadatel, který je nestátní neziskovou organizací, musí být zaregistrován do informačního systému 
Portálu veřejné správy v sekci Neziskové organizace (viz 
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx). Informační systém řeší 
v souladu s usnesením vlády č. 1357 ze dne 22. 2. 1999, ke zřízení a provozování veřejně 
přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích, problematiku 
evidence informací o nestátních neziskových organizacích a jim poskytovaných dotacích.  

8. Pro zachování kontinuálního přehledu o dotacích je povinen žadatel, který předkládá žádost 
s pokračujícím nebo navazujícím účelem, uvádět stejný název žádosti/projektu jako 
v předcházejících letech. 

9. V případě, že žadatel žádá o dotaci na více účelů, nesmí převádět dotace mezi těmito účely. 
10. Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů účelu. Nesmí být použita k vytváření zisku. 
11. Účel může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, státního rozpočtu, z prostředků 

evropských fondů a z jiných zdrojů (tzv. vícezdrojové financování). Duplicitní úhrada stejných 
výdajů z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena. 

 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
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Článek IX. 
Ekonomická část 

1. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje): 
a) na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů)  
 dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč 
 dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 

než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč 
b) na odměny statutárním orgánům nebo jiným orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, 

valné hromady), či dalším pracovníkům, kteří se bezprostředně nepodílí na účelu dotace, 
c) na činnost a odměny funkcionářů,  
d) na tvorbu zisku a základního kapitálu, 
e) na členské příspěvky/poplatky v mezinárodních institucích/asociacích, 
f) na splátky půjček a na leasingové splátky, 
g) na odpisy majetku, rezervy, komplexní náklady příštích let a opravné položky v provozní 

oblasti, 
h) na náklady (výdaje) spojené se zahraničními cestami, 
i) na provedení účetního či daňového auditu, 
j) na pohoštění, reprezentaci a dary, 
k) na daně a poplatky, 
l) na pokuty, penále a sankce, úroky z prodlení, odpisy nedobytných pohledávek, manka a škody, 
m) na vývoj a výzkum,  
n) na stravné a jízdné zaměstnanců, s výjimkou cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, cest souvisejících s realizací služby, 
o) na školení a kurzy, které nesouvisí s aktivitami projektu, s výjimkou vzdělávacích programů 

realizovaných v rámci povinného dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách dle § 111, resp. § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů   

p) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje nerozepsané a výdaje, které nelze účetně doložit) a 
výdaje nesouvisející s poskytováním služby či realizací projektu, 

q) na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, firemních akcí apod., 
r) na úhradu nákladů na zdravotní péči, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů; nemá-li žadatel 
uzavřenou smlouvu. 

2. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: 
a) provozní náklady (výdaje) nezbytné pro realizaci služby, na kterou byla dotace poskytnuta, 

které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními 
dokumenty, materiálové náklady (v souladu s poskytováním základních činností dle 
konkrétních druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 
nemateriálové náklady (energie, opravy a udržování, telefony, nájemné, školení, aj.), 
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b) osobní náklady (včetně povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované 
služby; včetně osobních nákladů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva 
v rámci pracovněprávního vztahu v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

Je-li z rozpočtových prostředků hrazen nákup hmotného či nehmotného majetku, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok, je příjemce povinen vést evidenci tohoto majetku, bez 
ohledu na výši ocenění položky. 

3. Veškeré uvažované náklady je nutné rozepsat do ekonomické rozvahy projektu. Nákup 
neuvedených položek bude důvodem k vrácení finančních prostředků nebo jejich alikvótní části. 

4. Platební podmínky 
a) Účelově vázané finanční prostředky se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po uzavření 

smlouvy.  
b) Čerpání a využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které jsou 

specifikovány ve smlouvě. 

Článek X. 
Žádost o poskytnutí dotace a přílohy 

1. Formulář žádosti 
a) Každý projekt musí být vyplněn na samostatné žádosti. Slučování několika projektů do jedné 

žádosti je nepřípustné a tyto žádosti budou z dotačního řízení vyřazeny. 
b) Do dotačního řízení je žadatel zařazen na základě žádosti předložené poskytovateli dotace 

v závazné formě. 
c) Žádost musí být podána na předepsaném formuláři MČ Praha 11, vydaném pro tento účel. 
d) Žádosti zpracované a podávané na jiném nebo upravovaném formuláři budou pro formální 

nedostatky z dotačního řízení vyřazeny.  
e) Povinné přílohy prvožadatele s více projekty lze přiložit pouze jednou. 
f) Formulář žádosti o poskytnutí dotace v Dotačním programu MČ Praha 11 v protidrogové 

oblasti na rok 2021 je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Sociální služby a 
zdravotnictví – Dotační programy https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-
zdravotnictvi/dotacni-programy/ nebo v sekci Dotace a fondy 
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/#sek2471 nebo v sekci Tiskopisy 
https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html 

2. Povinné přílohy 
a) Prvožadatelé při podání žádosti dokládají povinné přílohy: 

 Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z příslušného rejstříku) 

 U registrované sociální služby kopie dokladu o registraci dle zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálních službách) 

 Kopie rozhodnutí o získání certifikace adiktologického programu 

https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/#sek2471
https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html
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 Kopie Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (sociální služby), 
vydáno na rok 2021. 

 Doklad o aktuálním bankovním účtu žadatele, kterým je buď potvrzení příslušného 
peněžního ústavu uvedením žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, nebo 
fotokopie výpisu z účtu žadatele v části bez finančních údajů, a to ne starším než 
3 měsíce. 

 Ověřená kopie dokladu oprávnění osoby jednat za žadatele (plná moc) 
Jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, 
veřejných rejstříků, musí být příslušnou oprávněnou osobou udělená plná moc, a to 
v originále nebo fotokopii s ověření pravosti ne starší 3 měsíců. 
 

b) Žadatelé, kteří v předchozích letech žádali o dotaci v tomto dotačním programu, dokládají: 

 Kopie Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (sociální služby), 
vydáno na rok 2021. 

 Doklad o aktuálním bankovním účtu žadatele, kterým je buď potvrzení příslušného 
peněžního ústavu uvedením žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, nebo 
fotokopie výpisu z účtu žadatele v části bez finančních údajů, a to ne starším než 
3 měsíce. 

 Ověřená kopie dokladu oprávnění osoby jednat za žadatele (plná moc) 
Jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, 
veřejných rejstříků, musí být příslušnou oprávněnou osobou udělená plná moc, a to 
v originále nebo fotokopii s ověření pravosti ne starší 3 měsíců. 

 Právní osobnost žadatele se v žádosti dokládá pouze v případě, kdy údaje o právnické 
osobě neodpovídají údajům uvedeným v základních registrech nebo veřejných 
rejstřících. Není-li žadatel registrován ve veřejném rejstříku nebo neobsahuje-li výpis z 
veřejného rejstříku údaje uvedené v žádosti, je žadatel povinen jako přílohu žádosti 
předložit dokument, z něhož takové údaje vyplývají (stanovy, popř. jiný zakládací nebo 
zřizovací dokument, zápis o volbě statutárního orgánu apod.). Výpisy a dokumenty se 
předkládají v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starším než 3 měsíců a k 
elektronické verzi naskenované. 
 

c) Žádosti prvožadatelů neobsahující povinné přílohy budou z výběrového řízení vyřazeny. 

3. Zařazení do dotačního řízení 
Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Obě verze žádosti musejí být 
identické, a to včetně příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum odeslání žádosti. 

 1x v písemném vyhotovení (originál v listinné podobě) – včetně příloh prostřednictvím 
podatelny nebo poštou 

o v úředních hodinách podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 
149 41, Praha 11 

o poštou na adresu Úřad městské části Praha 11, Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11  
Obálku je nutné označit: „Dotační program v oblasti protidrogové politiky na rok 
2021“. 
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 1x v elektronické podobě – na email vanisovab@praha11.cz (pouze formulář žádosti 
včetně případné přílohy popisující projekt, ostatní povinné přílohy přikládat pouze 
v písemné podobě), přílohu emailu s podávanou žádostí je vhodné nazvat podle 
předkládaného projektu (nikoli např. dotace 2021.doc) 

DO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ SE ZAŘAZUJÍ POUZE ŽÁDOSTI PODANÉ V TERMÍNU OD 30.11.2020 DO 
26.02.2021 VČETNĚ (rozhodné je datum podání). 

Opravy, úpravy a doplňování žádostí je možné pouze na základě konzultace, nejpozději však do 
konečného termínu pro podání žádostí. 

4. Žádost o dotaci se žadateli po skončení řízení nevrací.  

5. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti je žadatel povinen informovat 
Úřad MČ Praha 11 nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku. 

6. Pokud žadatel nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, je jeho žádost vyřazena 
z dotačního řízení. 

Článek XI. 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) posoudí, zda žádost splňuje formální 
náležitosti, a to zda byla žádost podána: 

 včas (ve lhůtě pro podání žádosti), 

 řádně (bezchybně a kompletně vyplněná), 

 požadovaným způsobem (v tištěné i elektronické verzi), 

 s formálními náležitostmi (razítko a podpis oprávněné osoby), 

 s požadovanými přílohami, 

 naplňuje účel stanovený v programu, 

 způsobilým žadatelem, 

 splňuje podmínky pro poskytnutí dotace. 
 

2. OSVZ a Sociální a zdravotní komise jmenovaná Radou MČ Praha 11 (dále jen komise) provedou 
obsahové (věcné) hodnocení žádostí, které splnily formální náležitosti, podle následujících 
kritérií: 

 Účelnost – jak výsledek projektu přispěje k naplnění účelu programu. 

 Potřebnost – zda projekt má smysl realizovat v konkrétních podmínkách programu. 

 Efektivnost – účinnost řešení, aby výše poskytnutá dotace přinesla co možná nejvyšší 
výsledky, tj. přiměřenost výsledků k rozpočtu projektu. 

 Hospodárnost – posouzení předpokládaných výdajů na realizaci účelu. 

 Proveditelnost – přiměřená jistota, že žadatel projekt úspěšně zrealizuje. 

 Evaluace – hodnocení dopadu aktivity. 

 Počet klientů služby s trvalým bydlištěm na MČ Praha 11. 

mailto:vanisovab@praha11.cz
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Článek XII. 
Evidence a způsob poskytnutí dotace 

a) OSVZ Úřadu MČ Praha 11 žádost v listinné podobě přijme od podatelny Úřadu MČ Praha 11 
a zaeviduje ji. 

b) Evidenci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace. 
c) OSVZ s ohledem na provedené hodnocení žádosti a celkový objem finančních prostředků 

vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 11 navrhne výši dotace pro žadatele nebo neposkytnutí 
dotace včetně odůvodnění. 

d) OSVZ předloží návrh na poskytnutí nebo neposkytnutí dotace komisi, která zaujme stanovisko 
k návrhu. 

e) OSVZ následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace včetně 
stanoviska komise. 

f) O poskytnutí dotací rozhoduje ZMČ Praha 11 na návrh RMČ Praha 11, a to na základě doporučení 
komise.  

g) Současně s rozhodováním o poskytnutí dotace bude ZMČ Praha 11 rozhodovat o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem. Veřejnoprávní smlouva bude obsahovat podmínky použití 
dotace a podmínky vypořádání dotace.  

h) Do konečného rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace nebudou žadateli 
poskytovány žádné dílčí informace. 

i) S rozhodnutím ZMČ Praha 11 se může žadatel seznámit prostřednictvím OSVZ nebo na 
webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Sociální služby a zdravotnictví – Dotační programy 
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/, kde budou 
výsledky dotačního řízení vyhotoveny ve formě tabulky a zveřejněny do 15 dnů od rozhodnutí. 

j) Žadatel, jehož žádosti bylo vyhověno, bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

k) Žadateli, jehož žádosti nebylo vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno písemné sdělení 
o neposkytnutí dotace včetně důvodu nevyhovění žádosti. 

l) Účelově vázané finanční prostředky se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Článek XIII. 
Kontrola a vyúčtování dotace 

a) Žadatel je povinen využít dotaci hospodárně, efektivně a účelně pouze k účelu a za podmínek 
uvedených v programu, žádosti a smlouvě. 

b) Žadatel je povinen dodržet účel čerpání dotace v souladu s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí dotace a položkami předloženého rozpočtu, schválený projekt a minimální 
30 % finanční spoluúčast rozpočtových nákladů (výdajů) projektu. 

c) Žadatel je povinen na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací účelu uvádět MČ 
Praha 11 a logo MČ Praha 11 jako poskytovatele dotace. 

d) Změna účelu využití přidělení dotace je možná pouze v rámci programu, a to na základě písemné 
žádosti podané nejpozději do 29.10.2021 na OSVZ Úřadu MČ Praha 11. 

e) Žadatel nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud 
se nejedná o úhradu spojenou s realizací činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta. 

https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
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f) Příjemce dotace je povinen účtovat čerpání poskytnutých finančních prostředků odděleně na 
samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní 
evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro poskytnutou dotaci a vést účetnictví řádně 
v souladu se zvláštním právním předpisem (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů). 

g) Žadatel je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace a vrátit 
nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele do 15.01.2022. Při vyúčtování dotace 
se bude žadatel řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace je žadatel 
povinen předložit ve formě soupisů a konkrétních výdajů spojených s realizací projektu, a to na 
stanoveném formuláři pro rok 2020, který je na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Sociální 
služby a zdravotnictví – Dotační programy https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-
zdravotnictvi/dotacni-programy/ nebo v sekci Dotace a fondy 
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/#sek2471 nebo v sekci Tiskopisy 
https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html 

h) Vyúčtování dotace je nutné předložit v elektronické podobě na email vanisovab@praha11.cz 
(pouze formulář vyúčtování) a zároveň v tištěné podobě (včetně kopií všech účetních dokladů): 

 faktury + výpisy z bankovního účtu dokládající jejich zaplacení,  

 v případě hotovostní platby faktury kopie příjmového pokladního dokladu vystaveného 
dodavatelem,  

 paragony (nutný rozpis zboží) + pokladní výdajový doklad,  

 kopie nájemní smlouvy + výpis z účtu dokládající jeho zaplacení,  

 anonymizované mzdové listy + výpis z účtu. 
i) Tištěné vyúčtování dotace se doručuje na adresu: Úřad městské části Praha 11, Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 11, a to buď osobně v úředních hodinách 
podatelny, nebo poštou, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na Úřad MČ Praha 
11.  
Obálku je nutné označit: „Vyúčtování - dotační program v oblasti protidrogové politiky na rok 
2021“. 

j) Zálohová faktura a platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování.  
k) Žadatel je povinen jednotlivé prvotní originály účetních dokladů označovat tak, aby bylo zřejmé, 

že se jedná o náklad (výdaj) hrazený z poskytnuté dotace (v případě, že finanční částka uvedená 
na dokladu není hrazena z dotace v plné výši, je nutné uvést, jak vysoká finanční částka je 
z prostředků dotace hrazena). 

l) V případě nedodání vyúčtování v požadovaném termínu bude příjemce dotace na tuto 
skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude stanoven náhradní termín doručení vyúčtování 
poskytovateli dotace (MČ Praha 11). Pokud nebude vyúčtování dodáno ani v náhradním termínu, 
bude subjekt vyzván e-mailem a dopisem k vrácení dotace v plné výši. 

m) Jestliže není žadatel schopen projekt zrealizovat nebo není schopen vyčerpat přidělené finanční 
prostředky do konce příslušného období (dáno ve smlouvě), musí tuto skutečnost písemnou 
formou oznámit OSVZ Úřadu MČ Praha 11 a vrátit příslušné finanční prostředky spolu s 
vyúčtováním projektu na účet MČ Praha 11. 

n) Žadatel je povinen bez zbytečných odkladů písemně sdělit OSVZ Úřadu MČ Praha 11 veškeré 
změny údajů uváděných v žádosti, smlouvě nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na realizaci 
účelu. Je-li žadatelem právnická osoba, je povinen oznámit poskytovateli do 14 dnů ode dne, kdy 
došlo k události či skutečnosti, které mohou mít nebo mají za následek žadatelův zánik, 

https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/dotacni-programy/
https://www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy/#sek2471
https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html
mailto:vanisovab@praha11.cz
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transformaci, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení či 
změnu statutárního orgánu. V případě, že u žadatele dojde k přeměně nebo zrušení s likvidací, 
je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace, a to do 15 dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně či zrušení s likvidací, nestanoví-li poskytovatel jinak. V případě, že dosud 
nebyla dotace čerpána, je žadatel povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nejpozději do 14 dnů 
ode dne rozhodnutí žadatele o přeměně či zrušení s likvidací. 

o) Žadatel je povinen umožnit MČ Praha 11 provádění průběžné a následné veřejnosprávní 
kontroly nakládání s poskytnutými finančními prostředky dle zvláštního právního předpisu1 a na 
požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k vyúčtování 
přidělených finančních prostředků, a to po dobu realizace účelu a dále po dobu 10 let po 
dosažení účelu. 

p) Žadatel je dále povinen umožnit poskytovateli dotace namátkovou kontrolu výkonu sociální 
služby, k níž byla dotace poskytnuta. 

Článek XIV. 
Harmonogram dotačního řízení 

 

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

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhlášení dotačního řízení 03.11.2020 

Povinné zveřejnění dotačního programu 03.11.2020 – 02.12.2020 

Příjem žádostí  03.12.2020 – 26.02.2021 

Zpracování, hodnocení a projednání žádostí výběrovou komisí březen – duben 2021 

Projednání žádostí Radou městské části Praha 11 duben 2021 

Projednání žádostí Zastupitelstvem městské části Praha 11 duben – květen 2021 

Zveřejnění výsledků květen 2021 


