
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 576 
ze dne  30.3.2020 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program adiktologických služeb              
pro rok 2020 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahující 200 tis. 
Kč na jednotlivé projekty) z kapitoly 0582, § 3541, ORG 0098213, ÚZ 115 - Granty 
(oblast adiktologických služeb) v celkové výši 872 tis. Kč subjektům dle přílohy         
č. 1 tohoto usnesení 

2.  neposkytnutí účelové neinvestiční dotace subjektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 tohoto usnesení pro 
jednoleté dotace 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (přesahující 200 
tis. Kč na jednotlivé projekty) z kapitoly 0582, § 3541, ORG 0098213, ÚZ 115 - 
Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové výši 8.957 tis. Kč subjektům dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0582,     
§ 3541, ORG 0098213, ÚZ 115 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové 
výši 7.021 tis. Kč subjektům ve čtyřletém financování od roku 2017, 2018 a 2019 dle 
přílohy č. 4 tohoto usnesení (tj. dofinancování víceletých dotací) 

3.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0582,     
§ 3541, ORG 0098213, ÚZ 115 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové 
výši 760 tis. Kč subjektům čtyřletých dotací dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

4.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení                  
a poskytnutím účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy            
z kapitoly 0582, § 3541, ORG 0098213, ÚZ 115 - Granty (oblast adiktologických 
služeb) v celkové výši 1.340 tis. Kč dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 

5.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na roky 2020 - 2023 dle přílohy 
č. 8 tohoto usnesení pro víceleté dotace 

6.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 
pro jednoleté dotace 

7.  s textem dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č.           
11 tohoto usnesení v rámci navýšení finančních prostředků u víceletých dotací        
(tj. dotací započatých r. 2019) 

8.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 tohoto 
usnesení v rámci navýšení víceletých dotací (tj. dotací započatých r. 2018) 
prostřednictvím jednoleté dotace 



9.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 tohoto 
usnesení v rámci navýšení víceletých dotací (tj. dotací započatých r. 2017) 
prostřednictvím jednoleté dotace 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto 
usnesení 

Termín: 16.4.2020 

2.  MHMP - SOV MHMP 

1.  zpracovat a podepsat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 29.5.2020 

2.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy zpracovat a podepsat Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 29.5.2020 

3.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno společně s důvodem nevyhovení dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.5.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-35888  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - SOV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

 
Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2020 (GPAS 2020) 

Jednoleté projekty do 200 000 Kč 

Číslo projektu Název žadatele Název projektu 
Celkové 

náklady 2020 
Typ projektu 

Požadovaná 
dotace GPAS 

2020 

Dotace GPAS 
2020 

AS/010/2020 Magdaléna, o.p.s. 
Adiktologická ambulance 

Magdaléna 1 796 087 Kč Jednoletý 223 330 Kč 183 000 Kč 

AS/013/2020 Prev-Centrum, z.ú. 

Prev-Centrum, z.ú., 
Nízkoprahové služby: 

Adiktologická ambulance pro 
děti a dospívající 2 110 978 Kč Jednoletý 169 280 Kč 138 000 Kč 

AS/001/2020 

A.N.O. - Asociace 
nestátních 
organizací Podpora činnosti A.N.O. 2 304 716 Kč Jednoletý 703 000 Kč 50 000 Kč 

AS/008/2020 
Český adiktologický 

institut, z. s. AT konference 2020 560 000 Kč Jednoletý 50 000 Kč 50 000 Kč 

AS/018/2020 SCAN, z.s. 
Adiktologie v preventivní a 

léčebné praxi 776 883 Kč Jednoletý 80 000 Kč 80 000 Kč 

AS/019/2020 SCAN, z.s. 

Mezinárodní konference 
primární prevence rizikového 

chování 2020 - XVII. Ročník 468 200 Kč Jednoletý 85 000 Kč 85 000 Kč 

AS/023/2020 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 

Zdravotní gramotnost ve 
vztahu k užívání alkoholu a 

nových tabákových produktů 
pro školní metodiky 

prevence - pilotní ověření 50 300 Kč Jednoletý 50 300 Kč 50 000 Kč 

AS/009/2020 DROP IN, s.r.o. 

Projekt služeb lékařů 
substitučních center, AT 

ambulance a adiktologického 
centra Drop in s.r.o. 330 000 Kč Jednoletý 90 000 Kč 73 000 Kč 

AS/003/2020 Centrum ALMA, z.ú. Následná péče ALMA 2 236 900 Kč Jednoletý 200 000 Kč 163 000 Kč 

     1 650 910 Kč 872 000 Kč 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Program adiktologických služeb pro rok 2020 

Nepodpořené projekty 

Číslo projektu Název žadatele IČ 
Oprávněná 

osoba 
Název 

projektu 
Tematická 

oblast 

Celkové 
náklady 

2020 

Částka 
požadovaná 

2020 

Celkové 
náklady 

projektu za 
rok 2019 

Navrhovaná 
dotace 2020 

Důvod nepodpoření projektu 

AS/014/2020 
Psychiatrická 
nemocnice 

Bohnice 
00064220 *** 

Ústavní léčba 
závislostí, 

ženy, 
Oddělení 7 
PNB v roce 

2020 

LP 
18 638 258 

Kč 
200 000 Kč 17 736 555 Kč 0 Kč 

Pracovní skupina byla 
seznámena s formálními 

nedostatky projektu s 
následným projednáním a 
odsouhlasením návrhu k 

nepodpoře 



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

 

 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2020  

Jednoleté projekty nad 200 000 Kč 

Číslo projektu Název žadatele Název projektu 
Tematická 

oblast 

Celkové náklady 
projektu v roce 

2020 

Částka 
požadovaná 

2020 

Navrhovaná 
dotace GPAS 

2020 

AS/004/2020 Centrum ALMA, z.ú. Poradna ALMA L 3 046 000 Kč 260 000 Kč 213 000 Kč 

AS/005/2020 
Centrum pro rodinu PSS 

a klinické adiktologie, 
z.ú. 

Adiktologická ambulance 
pro děti a dorost 

L 2 198 263 Kč 277 799 Kč 227 000 Kč 

AS/006/2020 
Centrum pro rodinu PSS 

a klinické adiktologie, 
z.ú. 

Centrum pro rodinu - 
Integrace rodiny, AL 

L 4 834 000 Kč 951 070 Kč 779 000 Kč 

AS/007/2020 
Centrum 

psychosomatické 
medicíny s.r.o. 

Ambulantní léčba 
Cepsymed 

L 10 700 191 Kč 1 350 000 Kč 1 106 000 Kč 

AS/015/2020 SANANIM z. ú. 
Ambulance pro gambling 

SANANIM 
L 4 245 126 Kč 842 818 Kč 690 000 Kč 

AS/021/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

AT ambulance a 
Adiktologická ambulance 

L 3 035 000 Kč 2 075 000 Kč 1 700 000 Kč 

AS/011/2020 Magdaléna, o.p.s. 
Doléčovací centrum 

Magdaléna 
DP 358 6950 Kč 359 989 Kč 295 000 Kč 

AS/012/2020 

Nemocnice 
Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského v 

Praze 

Dětské a dorostové 
detoxikační centrum 

(DaDDC) 
D 13 922 548 Kč 1 650 000 Kč 1 352 000 Kč 

AS/002/2020 
A.N.O. - Asociace 

nestátních organizací 
Právní poradna A.N.O. POR 1 991 788 Kč 962 658 Kč 940 000 Kč 

AS/016/2020 SANANIM z. ú. 
Drogové informační 
centrum SANANIM 

POR 2 246 844 Kč 666 783 Kč 390 000 Kč 

AS/017/2020 SANANIM z. ú. 
Pracovní a sociální agentura 

SANANIM 
POR 1 600 891 Kč 634 502 Kč 580 000 Kč 

AS/020/2020 
Společnost Podané ruce 

o.p.s. 
Hard&Smart IVHJ 400 000 Kč 350 000 Kč 260 000 Kč 

AS/022/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Tvoje šance Drop In o.p.s. POR 893 032 Kč 526 500 Kč 425 000 Kč 

     10 907 119 Kč 8 957 000 Kč 



Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

Dofinancování k víceletým čtyřletým projektům z let 2017, 2018, 2019 

Číslo projektu Název žadatele Název projektu 
Tematická 

oblast 
Celkové 

náklady 2020 

Částka 
požadovaná 

2020 

Schválená částka 
na čtyřletý grant 

pro rok 2020 

Navrhovaná 
dotace GPAS 

2020 

ASD/005/2020 PROGRESSIVE,  o.p.s. 

STAGE 5 - kontaktní a 
poradenské centrum 

závislostí v hl. m. 
Praze 

KPS 12 245 109 Kč 429 022 Kč 2 398 000 Kč 351 000 Kč 

ASD/011/2020 SANANIM z. ú. 
Kontaktní centrum 

SANANIM 
KPS 17 079 559 Kč 775 434 Kč 4 702 000 Kč 635 000 Kč 

ASD/021/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Nízkoprahové 
středisko Drop In, o. 

p. s. 
KPS 7 203 403 Kč 511 200 Kč 1 704 000 Kč 419 000 Kč 

ASD/004/2020 PROGRESSIVE,  o.p.s. 

NO BIOHAZARD - 
terénní program pro 
uživatele drog v hl. 

m. Praze 

TP 8 429 748 Kč 349 068 Kč 1 319 000 Kč 286 000 Kč 

ASD/015/2020 SANANIM z. ú. 

Terénní program 
SANANIM 2 pro práci 

se specifickými 
skupinami 

TP 2 030 116 Kč 113 366 Kč 378 000 Kč 92 000 Kč 

ASD/016/2020 SANANIM z. ú. 
Terénní programy 

SANANIM 
TP 11 302 837 Kč 627 666 Kč 3 007 000 Kč 514 000 Kč 

ASD/022/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Terénní program 
Drop In, o.p.s. 

TP 5 777 874 Kč 456 900 Kč 1 523 000 Kč 374 000 Kč 

ASD/001/2020 Anima-terapie, z.ú. 
Terapie závislých 

osob a jejich rodin 
L 3 642 661 Kč 324 900 Kč 1 083 000 Kč 266 000 Kč 

ASD/003/2020 Prev-Centrum, z.ú. 
Prev-Centrum, z.ú., 
Ambulantní léčba 

L 5 759 422 Kč 368 000 Kč 1 785 000 Kč 301 000 Kč 



ASD/006/2020 SANANIM z. ú. 
Adiktologická 

ambulance SANANIM 
L 6 063 986 Kč 392 232 Kč 1 310 000 Kč 321 000 Kč 

ASD/012/2020 SANANIM z. ú. 
Poradna pro rodiče 

SANANIM 
L 3 868 091 Kč 259 793 Kč 866 100 Kč 212 000 Kč 

ASD/023/2020 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 

Posílení 
psychosociální složky 

v komplexu služeb 
Kliniky adiktologie 1. 
LF UK a VFN v Praze 

L 46 304 965 Kč 216 000 Kč 720 000 Kč 177 000 Kč 

ASD/007/2020 SANANIM z. ú. 

CADAS - Centrum 
ambulantní 

detoxifikace a 
substituce SANANIM 

SL 7 054 640 Kč 422 101 Kč 1 408 000 Kč 345 000 Kč 

ASD/017/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Centrum 
metadonové 
substituce I 

SL 5 205 924 Kč 350 000 Kč 1 236 000 Kč 286 000 Kč 

ASD/018/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Centrum 
metadonové 
substituce II 

SL 3 204 206 Kč 252 000 Kč 888 000 Kč 206 000 Kč 

ASD/019/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Centrum 
metadonové 
substituce III 

SL 1 032 858 Kč 55 000 Kč 317 000 Kč 45 000 Kč 

ASD/009/2020 SANANIM z. ú. 
Denní stacionář - 

psychoterapeutické 
centrum 

SP 8 197 620 Kč 402 221 Kč 2 187 000 Kč 329 000 Kč 

ASD/002/2020 Magdaléna, o.p.s. Provoz TK Magdaléna RPTK 10 013 154 Kč 107 700 Kč 359 000 Kč 88 000 Kč 

ASD/013/2020 SANANIM z. ú. 
Terapeutická 

komunita Karlov 
SANANIM 

RPTK 16 157 331 Kč 852 568 Kč 3 860 000 Kč 698 000 Kč 



ASD/014/2020 SANANIM z. ú. 
Terapeutická 

komunita Němčice 
SANANIM 

RPTK 11 805 183 Kč 596 416 Kč 2 859 000 Kč 488 000 Kč 

ASD/010/2020 SANANIM z. ú. 
Doléčovací centrum s 

chráněnými byty a 
chráněnou dílnou 

DP 7 646 641 Kč 364 797 Kč 2 308 000 Kč 299 000 Kč 

ASD/020/2020 

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s. 

Centrum následné 
péče 

DP 2 867 670 Kč 250 000 Kč 1 073 000 Kč 204 000 Kč 

ASD/008/2020 SANANIM z. ú. 
COKUZ - Práce s 
uživateli drog ve 

vazbách 
SV 3 639 465 Kč 104 181 Kč 400 000 Kč 85 000 Kč 

      37 690 100 Kč 7 021 000 Kč 

 



Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2020 (GPAS 2020) 

Čtyřleté projekty s dobou financování 2020 - 2023 

Číslo projektu Název organizace Typ projektu Adresa žadatele 
Celkové náklady 
projektu v roce 

2020 

Požadovaná 
dotace GPAS 

2020 

Navržená 
dotace GPAS 

2020 

ASV/001/2020 SANANIM z. ú. Čtyřletý 
Ovčí Hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5 

2 941 006 Kč 927 767 Kč 760 000 Kč 



Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098213 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 115 0582 -1 340,00

C e l k e m

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 1 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 3 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 4 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 5 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 6 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 7 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 8 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 9 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 10 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 60,00

Praha 11 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 12 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 13 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 14 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 100,00

Praha 17 0091645 Granty (oblast adiktologických služeb MČ) 6330 5347 115 0516 80,00

C e l k e m 1 340,00

Číslo akce

POL UZ ORJ

Účel / Název akce UZ ORJ

3541

Návrh

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Městská část / konečný příjemce 

dotace
Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2020 (GPAS 2020) 

Jednoleté projekty městských částí hl. m. Prahy  

Název žadatele IČ 
Oprávněná 

osoba 
Tematická oblast 

Celkové 
náklady 2020 

Částka 
požadovaná 

2020 

Částka 
přidělená/navrhovaná 

Městská část 
Praha 1 

00063410 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

340 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 3 

00063517 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

128 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 4 

00063584 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

160 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 5 

00063631 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

250 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 6 

00063703 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

127 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 7 

00063754 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

120 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 8 

00063797 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

110 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 9 

00063894 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

150 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 10 

00063941 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Městská část 
Praha 11 

00231126 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 12 

00231151 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

5 610 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 13 

00241687 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

120 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 14 

00231312 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

128 900 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Městská část 
Praha 17 

00231223 *** 
Realizace 

protidrogové politiky 
na místní úrovni 

1 540 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 

     1 340 000 Kč 1 340 000 Kč 



Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

PID 

stejnopis č.   

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

na roky 2020-2023 

 

DOT/../../…./2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené …, ředitelem …. Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO:   00064581 

bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 

číslo účtu:  5157998/0600 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

název organizace 

zastupuje: se sídlem:  

IČO: 

zapsána: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „příjemce“) 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků 

určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu č…………… 

s názvem…………. a číslem jednacím žádosti ….. (dále jen „Účel“). Projekt je součástí 

,,Grantu hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb pro rok 2020“ (dále jen 

,,Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze dne 26. 8. 2019. 

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2020.  



3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU. 

 

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši: 

• na rok 2020 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 

• na rok 2021 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 

• na rok 2022 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 

• na rok 2023 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 

(dále jen ,,dotace“) 

 

2. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

3. Dotaci pro příslušný rok je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. do 31. 

12. příslušného roku a uhrazené v období od 1. 1. do 25. 1. následujícího roku za 

podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 

1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2023. 

4. Přidělené finanční prostředky pro rok 2020 se poskytnou převodem z účtu 

poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

5. Pro další 3 kalendářní roky dle čl. II. odst. 1. vyplatí poskytovatel příjemci dotaci na 

příslušný rok za podmínky, že příjemce splnil v předcházejícím uplynulém roce 

závazky podle čl. II. a III. této smlouvy. Budou-li splněny podmínky pro poskytnutí 

dotace, poskytovatel poukáže dotaci na příslušný rok na účet příjemce vždy nejpozději 

do 20 dnů po odevzdání vyúčtování ve smyslu č. III. odst. 3, písm. i) této smlouvy. 

 

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí využít v souladu s Programem a v souladu 

s obecně závaznými předpisy. 

2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně 

nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na 

nově vzniklou právnickou osobu, nebo se stanou předmětem likvidace. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 

a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být 

využita za účelem vytváření zisku; 

c) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li 

k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona 

o veřejných zakázkách; 



d) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci 

odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů; 

e) dodržovat Program; 

f) uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací účelu 

poskytovatele a jeho logo jako poskytovatele dotace; použití loga se řídí podle 

grafického manuálu (https://praha.brandcloud.pro/), při použití loga v jakékoliv 

publikaci je potřeba tuto před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a 

marketingu Magistrátu hl. m. Prahy; 

g) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve 

veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných 

skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této 

smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti; 

h) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě 

nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž 

základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 

31. 12. příslušného roku, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: 

IČO příjemce dotace, specifický symbol: 0504; 

i) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. každého roku trvání této smlouvy a na 

předepsaném formuláři doručit její vyúčtování poskytovateli nejpozději do 31. 1. 

každého roku platnosti této smlouvy prostřednictvím podatelny nebo poštou; formulář 

pro příslušný rok bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu; 

nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 

5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 0582. 

4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 

2016/679 ze dne 27. 4. 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“) 

účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím 

informace 

uveřejněné  na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit 

poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 

let po dosažení účelu, poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních 

a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních 

písemností, vztahujících se k účtování dotace.  

2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo 

přímo použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 

finančních prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část 

v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o 

https://praha.brandcloud.pro/
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“). 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů 

je stanovena takto: 

a)  nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 

0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho 

doručení sjednaným způsobem; 

b)  dokument dle článku III. odst. 3 písm. i) nebude předán řádně, nebude 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve 

výši 10% z celkové výše dotace; 

c)  za nedodržení povinnosti publicity dle článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy 

odvod ve výši 10% z celkové výše dotace; 

d)  neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem odvod ve výši 10% 

z celkové výše dotace. 

4. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále 

dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, 

variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 0582. 
 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní 

lhůtou 14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a 

to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď 

prokazatelným způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od 

jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď 

se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této 

smlouvy.  

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu 

se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 



8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 

číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž 

poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

 

V Praze dne           2020     V Praze dne           2020  

 

…………………………..    ………………………… 

     (za poskytovatele)                 (za příjemce) 



  

Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

 

Návrh 

 

 PID 

  stejnopis č. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

DOT/../../…./2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené …, ředitelem odboru … Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

název organizace 

zastupuje:  

se sídlem:  

IČO:  

zapsána:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „příjemce“)   

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků 

určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu č…………… 

s názvem…………., číslo jednací žádosti ….. (dále jen „Účel“). Projekt je součástí 

,,Grantu hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb pro rok 2020“ (dále jen 

,,Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze dne 26. 8. 2019. 

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2020.  

3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU. 



  

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy …. korun českých) – (dále jen ,,dotace“). 

Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a 

uhrazené od 1. 1. 2020 do 25. 1. 2021 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž 

účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2020. 

3. Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní 

účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.  

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí využít v souladu s Programem a v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost 

poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou 

právnickou osobu, nebo se stanou předmětem likvidace. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 

a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být 

využita za účelem vytváření zisku; 

c) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li 

k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona 

o veřejných zakázkách; 

d) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci 

odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů; 

e) dodržovat Program; 

f) uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací účelu poskytovatele 

a jeho logo jako poskytovatele dotace; použití loga se řídí podle grafického manuálu 

(https://praha.brandcloud.pro/), při použití loga v jakékoliv publikaci je potřeba tuto 

před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a marketingu Magistrátu hl. m. 

Prahy; 

g) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve 

veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných 

skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této 

smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti; 

h) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě 

nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž 

základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 

31. 1. 2021, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce 

dotace, specifický symbol: číslo smlouvy; 

https://praha.brandcloud.pro/


  

i) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. 2020 a na předepsaném formuláři doručit 

její vyúčtování poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2021 prostřednictvím podatelny nebo 

poštou a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2021; formulář pro rok 2020 

bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu; nevyčerpané finanční 

prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 

symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: číslo smlouvy. 

4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 

2016/679 ze dne 27. 4. 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“) 

účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné  na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou 

a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, 

poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se 

k účtování dotace.  

2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních 

prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 

tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „odvod“). 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je 

stanovena takto: 

a)  nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 

0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho 

doručení sjednaným způsobem; 

b)  dokument dle článku III. odst. 3 písm. i) nebude předán řádně, nebude 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve 

výši 10% z celkové výše dotace; 

c)  za nedodržení povinnosti publicity dle článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy 

odvod ve výši 10% z celkové výše dotace; 

d)  neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem odvod ve výši 10% 

z celkové výše dotace. 

4. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle 

§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, 

variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: číslo smlouvy. 

 

 

 

 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


  

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 

14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným 

způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem 

výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této smlouvy.  

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 

zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, zajistí poskytovatel. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel 

obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami.1 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2020 V Praze dne 2020 

 .................................................................  ..................................................................  

 (za poskytovatele) (za příjemce) 
 

 
1 Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než 

50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami.“ 



  

Příloha č. 10 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 PID 

  stejnopis č. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

DOT/../../…./2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené …, ředitelem odboru … Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

název organizace 

zastupuje:  

se sídlem:  

IČO:  

zapsána:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „příjemce“)   

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků 

určených na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu č…………… 

s názvem…………., číslo jednací žádosti ….. (dále jen „Účel“). Projekt je součástí 

,,Grantu hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb pro rok 2020“ (dále jen 

,,Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze dne 26. 8. 2019. 

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 

hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2020.  

3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU. 



  

Článek II. 

Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy …. korun českých) – (dále jen ,,dotace“). 

Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a 

uhrazené od 1. 1. 2020 do 25. 1. 2021 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž 

účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2020. 

3. Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní 

účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.  

Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí využít v souladu s Programem a v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo 

zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost 

poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou 

právnickou osobu, nebo se stanou předmětem likvidace. 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, 

a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být 

využita za účelem vytváření zisku; 

c) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li 

k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona 

o veřejných zakázkách; 

d) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci 

odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů; 

e) dodržovat Program; 

f) uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací účelu poskytovatele 

a jeho logo jako poskytovatele dotace; použití loga se řídí podle grafického manuálu 

(https://praha.brandcloud.pro/), při použití loga v jakékoliv publikaci je potřeba tuto 

před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a marketingu Magistrátu hl. m. 

Prahy; 

g) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve 

veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných 

skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této 

smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této 

skutečnosti; 

h) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě 

nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž 

základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 

31. 1. 2021, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce 

dotace, specifický symbol: číslo smlouvy; 

https://praha.brandcloud.pro/


  

i) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. 2020 a na předepsaném formuláři doručit 

její vyúčtování poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2021 prostřednictvím podatelny nebo 

poštou a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2021; formulář pro rok 2020 

bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu; nevyčerpané finanční 

prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní 

symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: číslo smlouvy. 

4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 

2016/679 ze dne 27. 4. 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“) 

účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné  na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

Článek IV. 

Kontrola a sankce 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou 

a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, 

poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se 

k účtování dotace.  

2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo 

použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních 

prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu 

tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (dále jen „odvod“). 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je 

stanovena takto: 

a)  nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 

0,01% za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho 

doručení sjednaným způsobem; 

b)  dokument dle článku III. odst. 3 písm. i) nebude předán řádně, nebude 

obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve 

výši 10% z celkové výše dotace; 

c)  za nedodržení povinnosti publicity dle článku III. odst. 3 písm. f) smlouvy 

odvod ve výši 10% z celkové výše dotace; 

d)  neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem odvod ve výši 10% 

z celkové výše dotace. 

4. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle 

§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, 

variabilní symbol: IČO příjemce, specifický symbol: číslo smlouvy. 

 

 

 

 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html


  

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 

14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným 

způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem 

výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této smlouvy.  

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se 

zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, zajistí poskytovatel. 

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel 

obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami.1 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2020 V Praze dne 2020 

 .................................................................  ..................................................................  

 (za poskytovatele) (za příjemce) 
 

 
1 Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než 

50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami.“ 



Příloha č. 11 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

 

Návrh 

  

Stejnopis č. … 

  

DODATEK Č. 1 

K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

číslo DOT/82/02/00    /2019 

 

uzavřené podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a 

zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 00 Praha 1 

zastupuje: [*], ředitel odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy 

IČO: 00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 a 

 

.Název organizace 

se sídlem:  

zastupuje:  

IČO:  

Zápis ve VR  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „příjemce“)  

 

 

Preambule 

 

Vzhledem k tomu, že: 

  

• Příjemce obdržel na základě usnesení Rady HMP/Zastupitelstva HMP č …. ze dne … 

2019 dotaci na víceletý projekt (2019-2022) s názvem ……..č. …. (dále jen 

„projekt“) v rámci ,,Grantů hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb 

pro rok 2019“schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2336 ze dne 30. 8. 2018 

(dále jen „Grantový program 2019“) a na financování projektu byla dne…. 2019 

uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. ………. (dále jen 

„Smlouva“); 

 

• Grantový program 2019 v písm. I., části SPECIFICKÉ PODMÍNKY ČTYŘLETÝCH 

DOTACÍ odst. 5 umožňuje požádat příjemci o navýšení finančních prostředků na 
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projekt poskytnutých Smlouvou nad rámec dotace poskytnuté na příslušný kalendářní 

rok s tím, že dofinancování bude předmětem dodatku ke Smlouvě; 

 

• Příjemce podal dne … 2020 žádost č.j. …. o dofinancování projektu nad rámec dotace 

poskytnuté na rok 2020 (dále jen „Žádost“); a 

 

• usnesením č…. ze dne … 2020 rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy o poskytnutí 

dotace příjemci na dofinancování projektu nad rámec dotace poskytnuté na rok 2020 

ve výši ….. Kč, 

 

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen "dodatek"): 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

Článek I. odst. 2 Smlouvy nově zní: 

„2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 6/52 ze dne 25. 4. 2019. Dofinancování projektu 

na rok 2020 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

hl. m. Prahy  č. [*]  ze dne [*].“ 

  

Článek II. odst. 1 Smlouvy nově zní: 

Dotace se poskytuje ve výši: 

• na rok 2019 -  [*]  (slovy: [*] korun českých);  

• na rok 2020 -  [*]  (slovy [*],  z toho částka  [*]  byla schválena na dofinancování 

projektu v roce 2020; 

• na rok 2021 -  [*]  (slovy: [*]  korun českých); 

• na rok 2022 -  [*]  (slovy: [*]  korun českých korun českých. 

 

2. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy beze změny. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a 

nepříčí se dobrým mravům. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 

smluvních stranách, číselné označení dodatku, text dodatku a datum jeho podpisu.  

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech autorizovaných stejnopisech s platností originálu, 

z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 
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dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

 

 

    V Praze dne    2020                   V Praze dne         2020 

 

 

 

................................................                    ............................................... 

            (za poskytovatele)              (za příjemce) 

 



Příloha č. 12 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

PID 

stejnopis č.   

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  

(dofinancování víceletého projektu) 

 

DOT/../../…./2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dále jen 

„smlouva“ 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené …, ředitelem …. Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO:   00064581 

bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 

číslo účtu:  5157998/0600 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

název organizace 

zastupuje: se sídlem:  

IČO: 

zapsána: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „příjemce“) 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Příjemce obdržel na základě usnesení Rady HMP/Zastupitelstva HMP č …. ze dne … 2018 

dotaci na víceletý projekt (2018-2021) s názvem ……..č. …. (dále jen „projekt“) v rámci 

Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb 

schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „Grantový 

program 2018“). Na financování projektu byla dne…. 2018 uzavřena veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace č. ………. (dále jen „Původní smlouva“). 



2. Grantový program 2018 v Části IV., odst. 5 umožňoval požádat příjemci o navýšení 

finančních prostředků na projekt poskytnutých Původní smlouvou nad rámec dotace 

poskytnuté na příslušný kalendářní rok s tím, že dofinancování bude předmětem 

samostatné veřejnoprávní smlouvy. 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků 

určených na dofinancování projektu nad rámec dotace poskytnuté na rok 2020 Původní 

smlouvou v souladu se žádostí č. ….. ze dne …. 2020 (dále jen „Účel“). Žádost byla 

podána v rámci ,,Grantů hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb pro rok 

2020“ (dále jen ,,Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze 

dne 26. 8. 2019. 

2. Dotace na dofinancování projektu se poskytuje ve výši <přidělená částka> Kč (slovy: 

<částka slovy>), dále jen „dotace“. 

3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději 

do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí využít v souladu 

s Programem, Grantovým programem 2018 a v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Účelu dotace stanoveného v čl. II. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2020. 

4. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU. 

 

Článek III. 

Podmínky související s čerpáním dotace 

Podmínky poskytnutí dotace, použití dotace a vyúčtování dotace se řídí Původní smlouvou. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2020.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní 

lhůtou 14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a 

to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď 

prokazatelným způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od 

jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď 

se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

4. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této 

smlouvy.  



5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu 

se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

8. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

9. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 

číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž 

poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

 

V Praze dne           2020     V Praze dne           2020 

 

…………………………..    ………………………… 

     (za poskytovatele)                 (za příjemce) 



Příloha č. 13 k usnesení Rady HMP č. 576 ze dne 30. 3. 2020 

Návrh 

PID 

stejnopis č.   

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  

(dofinancování víceletého projektu) 

 

DOT/../../…./2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dále jen 

„smlouva“ 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené …, ředitelem …. Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO:   00064581 

bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 

číslo účtu:  5157998/0600 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

název organizace 

zastupuje: se sídlem:  

IČO: 

zapsána: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „příjemce“) 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Příjemce obdržel na základě usnesení Rady HMP/Zastupitelstva HMP č …. ze dne … 2017 

dotaci na víceletý projekt (2017-2020) s názvem ……..č. …. (dále jen „projekt“) v rámci 

Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb 

schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2448 ze dne 11. 10. 2016 (dále jen 

„Grantový program 2017“). Na financování projektu byla dne…. 2017 uzavřena 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. ………. (dále jen „Původní smlouva“). 



2. Grantový program 2017 v Části IV., odst. 5 umožňoval požádat příjemci o navýšení 

finančních prostředků na projekt poskytnutých Původní smlouvou nad rámec dotace 

poskytnuté na příslušný kalendářní rok s tím, že dofinancování bude předmětem 

samostatné veřejnoprávní smlouvy. 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků 

určených na dofinancování projektu nad rámec dotace poskytnuté na rok 2020 Původní 

smlouvou v souladu se žádostí č. ….. ze dne …. 2020 (dále jen „Účel“). Žádost byla 

podána v rámci ,,Grantů hlavního města Prahy - Programu adiktologických služeb pro rok 

2020“ (dále jen ,,Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze 

dne 26. 8. 2019. 

2. Dotace na dofinancování projektu se poskytuje ve výši <přidělená částka> Kč (slovy: 

<částka slovy>), dále jen „dotace“. 

3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději 

do 30 dnů od účinnosti smlouvy. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se jí využít v souladu 

s Programem, Grantovým programem 2017 a v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Účelu dotace stanoveného v čl. II. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 

31. 12. 2020. 

4. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU. 

 

Článek III. 

Podmínky související s čerpáním dotace 

Podmínky poskytnutí dotace, použití dotace a vyúčtování dotace se řídí Původní smlouvou. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2020.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran. 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní 

lhůtou 14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a 

to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď 

prokazatelným způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od 

jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď 

se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

4. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této 

smlouvy.  



5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu 

se zákonem a nepříčí se dobrým mravům. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

8. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, zajistí poskytovatel. 

9. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 

číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž 

poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

 

V Praze dne           20     V Praze dne           20  

 

…………………………..    ………………………… 

     (za poskytovatele)                 (za příjemce) 



Důvodová zpráva k tisku R-35888 

 

Radě hl. m. Prahy je tímto tiskem předkládán ke schválení/ odsouhlasení návrh na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0582, § 3541, ORG 0098213000000, 

ÚZ 000000115 - Granty (oblast adiktologických služeb) pro rok 2020. 

 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2020 (dále jen „GPAS“) byl 

vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1725 ze dne 26. 8. 2019. V rámci GPAS byly přijímány žádosti  

o dotaci na realizaci služeb, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů  

a změnu životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky  

a minimalizace zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užívání návykových látek. 

Žadateli o dotaci v rámci GPAS jsou NNO nebo další právnické osoby působící v oblasti adiktologie 

a městské části hl. m. Prahy.  

 

V rámci GPAS jsou podporovány tyto typy služeb: 

 

KPS  Kontaktní a poradenské služby  

TP  Terénní programy  

L  Ambulantní léčba  

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  

IVHJ  Projekty zaměřené na výzkumy a studie v oblasti evaluace potřebnosti, dostupnosti a 
efektivnosti služeb, či chování uživatelů návykových látek a patologických hráčů, které 
nepodléhají povinnosti certifikace  

D  Detoxikace, detoxifikace  

LP Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 

POR Poskytování odborných a ověřených informací uživatelům návykových látek a patologickým 
hráčům, odborné či laické veřejnosti, specializované poradenství pro uživatele návykových 
látek, patologické hráče a jejich blízké 

 

Do GPAS bylo přijato celkem 61 žádostí o dotaci, z toho 23 žádostí jednoletých, 1 žádost víceletá 

(čtyřletá), 23 žádostí na dofinancování čtyřletých běžících projektů a 14 žádostí na podporu 

adiktologických služeb od městských částí hl. m. Prahy. Žádost podalo 18 různých organizací a 14 

městských částí hl. m. Prahy. Všechny předložené žádosti byly po formální stránce předloženy 

v souladu s metodikou GPAS. 

 

V rámci GPAS byly předkládány žádosti o dotaci v rámci těchto typů projektů: 

1) Jednoleté granty s dobou realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

2) Víceleté - čtyřleté – granty s dobou realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.   

3) Dofinancování víceletých – čtyřletých grantů nad rámec poskytnuté dotace na realizaci projektu, 

který je financován v rámci již běžícího čtyřletého financování. Dofinancování je možné využít 

v případě, že v průběhu realizace čtyřletého grantu dojde k takovým změnám, které vedou 



ke zvýšeným nákladům na realizaci projektu (např. zákonné navýšení mezd, inflace). Žadatel tak dle 

metodiky může předložit žádost o mimořádnou dotaci formou dofinancování běžícího projektu. 

4) Žádosti městských částí hl. m. Prahy 

 

V rozpočtu hl. m. Prahy je pro financování grantů v oblasti adiktologických služeb vyčleněna na rok 

2020 částka 58 000 000 Kč. V rámci této částky je zahrnuta částka 38 707 100 Kč, která je určena 

na poskytnutí dotací běžícím projektům, které byly v uplynulých letech (2017, 2018, 2019) zařazeny  

do systému čtyřletého financování. Realizace uvedených projektů je vázána již uzavřenou smlouvou  

a dotace je v průběhu trvání smlouvy poskytována na základě plnění podmínek uvedených ve smlouvě. 

Zbývající částka 19 292 900 Kč je určena pro financování projektů předkládaných v rámci GPAS v roce 

2020. Celková požadovaná dotace na realizaci všech 61 projektů v roce 2020 je 62 313 461 Kč, kdy se 

jedná o součet částek 38 707 100 Kč (víceleté projekty 2017, 2018, 2019) a částky 23 606 361 Kč (nové 

projekty, žádosti o dofinancování víceletých projektů a žádosti městských částí hl. m. Prahy).  

 

Pracovní skupina pro hodnocení žádostí v GPAS pro rok 2020, která byla jmenovaná ředitelem odboru 

sociálních věcí PhDr. Tomášem Klineckým dne 3. 1. 2020, na svém jednání dne 3. 2. 2020 předložené 

žádosti hodnotila a na základě výpočtového vzorce, který byl stanoven dle jednotlivých typů programů 

adiktologických služeb, navrhla konkrétní částky. 

U projektů typu IVHJ  POR byla výše dotací navrhována individuálně, jelikož jsou svým obsahem, 

popř. strukturou specifické (celkem 10 projektů). 

 

Výsledný návrh pracovní skupiny byl projednán dne 19. února 2020 Komisí Rady hl. m. Prahy 

pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Komise doporučuje Radě  

ke schválení/odsouhlasení přidělení dotace jednotlivým projektům/službám dle příloh tohoto tisku.  

 

Celková navrhovaná částka v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2020 je 18 950 000 Kč 

a celková alokovaná částka pro čtyřleté financování pro rok 2020 činí 38 707 100 Kč. Dohromady bude 

z rozpočtu hl. m. Prahy, po schválení navrhovaných částek, uvolněno na  adiktologické služby  

57 657 100 Kč. Zbývající částka 342 900 Kč bude ponechána v rozpočtu pro potřeby adiktologických 

služeb v roce 2020.  

 

Návrh usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy je přílohou č. 3 důvodové zprávy. 

 

 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

1. Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2020 

2. Zápis z Grantové komise Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci ze dne 

19. 2. 2020 

3. Návrh usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy 
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