
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 37/98 

ze dne  17.5.2018 

k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro 
oblast adiktologických služeb pro rok 2018 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (přesahující 200 tis. 

Kč na jednotlivé projekty) z kapitoly 0504, § 3541 - Granty (oblast adiktologických 
služeb) v celkové výši 5.100 tis. Kč organizacím, které se zabývají protidrogovou 
prevencí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0504, § 
3541 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové výši 2.614 tis. organizacím 
zabývajícím se protidrogovou prevencí na projekty, které jsou podporovány z 
rozpočtu hl. m. Prahy ve čtyřletém financování od roku 2015, 2016 a 2017 dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení (tj. navýšení finančních prostředků) 

3.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0504, § 
3541 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové výši 31.188 tis. Kč 
organizacím, které se zabývají protidrogovou prevencí a dále uzavření čtyřleté 
smlouvy s těmito organizacemi dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

4.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace přesahující 200 
tis. Kč na jednoleté projekty a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí navýšení 
čtyřletého grantu prostřednictvím jednoletého projektu dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 

5.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na čtyři roky dle 
přílohy č. 5 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 22.5.2018 

 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6134  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/98 ze dne 17. 5. 2018

Číslo projektu
Název organizace

(žadatele)
Typ projektu IČO žadatele Adresa žadatele

Právní forma 
žadatele

Název projektu
Celkové náklady

projektu v roce 2018

Požadovaná 
dotace 

GPAS 2018

Schválená dotace 
GPAS 2018

AS/002/2018
A.N.O. - Asociace 

nestátních 
organizací

jednoletý 63839539
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

zájmové sdružení 
právnických osob

Právní poradna A.N.O. 1 829 832 890 844 700 000

AS/005/2018 Magdaléna, o.p.s. jednoletý 25617401
Včelník 1070, 252 

10, Mníšek pod 
Brdy

obecně prospěšná 
společnost

Doléčovací centrum 
Magdaléna

3 367 446 360 660 324 000

AS/007/2018

Nemocnice 
Milosrdných 

sester sv. Karla 
Boromejského v 

Praze

jednoletý 73634085
Vlašská 336/36, 118 

33, Praha 1
evidované církevní 

právnické osoby

Dětské a dorostové 
detoxikační centrum 

(DaDDC)
11 455 396 1 041 920 937 000

AS/010/2018 SANANIM z. ú. jednoletý 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav
Ambulance pro 

gambling, SANANIM 
z.ú.

3 652 704 745 250 402 000

AS/014/2018 SANANIM z. ú. jednoletý 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav
Drogové informační 

centrum
2 264 013 691 230 500 000

AS/016/2018 SANANIM z. ú. jednoletý 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav
Pracovní a sociální 

agentura, SANANIM 
z.ú.

1 265 532 464 711 320 000

AS/020/2018

Středisko 
prevence a léčby 

drogových 
závislostí - DROP 

IN, o.p.s.

jednoletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Adiktologické 
centrum Praha 12

2 853 800 1 861 600 1 223 000

AS/025/2018
Všeobecná 

fakultní 
nemocnice v Praze

jednoletý 00064165
U Nemocnice 
499/2, 128 00, 

Praha 2

příspěvková 
organizace

Adiktologická 
ambulance

3 807 640 404 280 363 000

AS/026/2018
Všeobecná 

fakultní 
nemocnice v Praze

jednoletý 00064165
U Nemocnice 
499/2, 128 00, 

Praha 2

příspěvková 
organizace

Adiktologická 
ambulance pro děti a 

dorost
2 123 178 368 305 331 000

32 619 541 6 828 800 5 100 000

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2018 (GPAS 2018)

Jednoleté projekty nad 200 000 Kč



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/98 ze dne 17. 5. 2018

Číslo projektu
Název organizace

(žadatele)
Typ projektu IČO žadatele Adresa žadatele

Právní forma 
žadatele

Název projektu
Celkové náklady

projektu v roce 2018

Požadovaná 
dotace 

GPAS 2018

Schválená dotace 
GPAS 2018

AS/006/2018 Magdaléna, o.p.s. jednoletý - navýšení 25617401
Včelník 1070, 252 

10, Mníšek pod 
Brdy

obecně prospěšná 
společnost

Provoz TK Magdaléna 8 557 293 299 875 269 000

AS/009/2018
PROGRESSIVE,  

o.p.s.
jednoletý - navýšení 26614936

Minská 774/6, 101 
00, Praha 10

obecně prospěšná 
společnost

NO BIOHAZARD – 
terénní program pro 

uživatele 
nealkoholových drog 

v hl. m. Praze

6 999 629 440 266 396 000

AS/011/2018 SANANIM z. ú. jednoletý - navýšení 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav

CADAS - Centrum 
ambulantní 

detoxifikace a 
substituce

6 475 635 947 175 852 000

AS/012/2018 SANANIM z. ú. jednoletý - navýšení 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav
Centrum pro osoby v 
konfliktu se zákonem

2 992 995 175 786 158 000

AS/013/2018 SANANIM z. ú. jednoletý - navýšení 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav
Doléčovací centrum 
pro matky s dětmi

2 458 659 327 614 294 000

AS/015/2018 SANANIM z. ú. jednoletý - navýšení 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav Poradna pro rodiče 3 307 508 217 604 195 000

AS/017/2018 SANANIM z. ú. jednoletý - navýšení 00496090
Ovčí hájek 

2549/64a, 158 00, 
Praha 5

zapsaný ústav

Terénní program 
SANANIM 2 pro práci 

se specifickými 
skupinami

1 633 018 158 131 142 000

AS/021/2018

Středisko 
prevence a léčby 

drogových 
závislostí - DROP 

IN, o.p.s.

jednoletý - navýšení 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Centrum metadonové 
substituce I Drop In 

o.p.s.
4 636 000 518 000 41 000

AS/022/2018

Středisko 
prevence a léčby 

drogových 
závislostí - DROP 

IN, o.p.s.

jednoletý - navýšení 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Centrum metadonové 
substituce II Drop In 

o.p.s.
3 060 800 297 000 267 000

40 121 537 3 381 451 2 614 000

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2018 (GPAS 2018)

Jednoleté projekty - navýšení k běžícím čtyřletým projektům z let 2015, 2016, 2017 



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/98 ze dne 17. 5. 2018

Číslo projektu
Název organizace

(žadatele)
Typ projektu IČO žadatele Adresa žadatele

Právní forma 
žadatele

Název projektu
Celkové náklady

projektu v roce 2018
Požadovaná dotace 

GPAS 2018
Schválená dotace 

GPAS 2018

ASV/001/2018 Anima-terapie, z.ú. čtyřletý 60457252
Apolinářská 447/4a, 

128 00, Praha 2
zapsaný ústav

Terapie závislých osob a jejich 
rodin

3 311 989 1 204 202 1 083 000

ASV/002/2018 Prev-Centrum, z.ú. čtyřletý 67364012
Meziškolská 1120/2, 

169 00, Praha 6
zapsaný ústav

Prev-Centrum, z.ú., 
Ambulantní léčba

4 522 211 1 961 400 1 785 000

ASV/003/2018 PROGRESSIVE,  o.p.s. čtyřletý 26614936
Minská 774/6, 101 

00, Praha 10
obecně prospěšná 

společnost

STAGE 5 - kontaktní a 
poradenské centrum závislostí 

v hl. m. Praze
9 247 151 2 625 970 2 398 000

ASV/004/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav

Adiktologická ambulance 
SANANIM

4 758 606 1 455 957 1 310 000

ASV/005/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav

Denní stacionář - 
psychoterapeutické centrum

7 022 705 2 430 691 2 187 000

ASV/006/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav

Doléčovací centrum s 
chráněnými byty a chráněnou 

dílnou
7 033 488 2 564 636 2 308 000

ASV/007/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav Kontaktní centrum SANANIM 14 995 082 5 148 499 4 702 000

ASV/008/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav

Terapeutická komunita Karlov 
SANANIM

13 796 713 4 289 537 3 860 000

ASV/009/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav

Terapeutická komunita 
Němčice

9 717 716 3 177 202 2 859 000

ASV/010/2018 SANANIM z. ú. čtyřletý 00496090
Ovčí hájek 2549/64a, 

158 00, Praha 5
zapsaný ústav Terénní programy SANANIM 9 999 474 3 341 435 3 007 000

ASV/011/2018

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s.

čtyřletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Centrum metadonové 
substituce III Drop In o.p.s.

967 200 386 000 317 000

ASV/012/2018

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s.

čtyřletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Centrum následné péče Drop 
in o.p.s

2 176 853 1 193 000 1 073 000

ASV/013/2018

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s.

čtyřletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Centrum pro rodinu – 
Integrace rodiny AL

3 382 500 834 400 750 000

ASV/014/2018

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s.

čtyřletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Nízkoprahové středisko Drop 
In, o. p. s.

5 911 000 1 866 000 1 704 000

ASV/015/2018

Středisko prevence a 
léčby drogových 

závislostí - DROP IN, 
o.p.s.

čtyřletý 25721259
Karoliny Světlé 
286/18, 110 00, 

Praha 1

obecně prospěšná 
společnost

Terénní program sociálních 
asistentů- Streetwork, Drop in 

o.p.s.
4 580 500 1 693 000 1 523 000

ASV/016/2018
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze

čtyřletý 00064165
U Nemocnice 499/2, 

128 00, Praha 2
příspěvková 
organizace

Metadonová substituční léčba 
v Apolináři v letech 2018-2021

5 313 051 358 600 322 000

106 736 239 34 530 529 31 188 000

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2018 (GPAS 2018)

Čtyřleté projekty s dobou financování 2018 - 2021



Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/98 ze dne 17. 5. 2018 

PID 
stejnopis č.   

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

vzor 
 

DOT/.../../……/2018 
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“), 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 zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
IČO:   00064581 
bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 
číslo účtu:  5157998/0600 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
<název organizace> 
zastoupená <titul, jméno, příjmení, funkce> 
se sídlem <adresa sídla organizace> 
IČO: 
zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace, tj. účelově 
vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené s realizací 
projektu č. <XXXXXXXX> s názvem <název projektu> (dále jen „projekt“).  



2. Účelovou neinvestiční dotací se rozumí navýšení finančních prostředků přidělených 
víceletou veřejnoprávní smlouvou č. XXX *.  

3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. 

4. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. <XX> ze 
dne <XX.XX.>2018. 
 

Článek II. 
Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši <XXXXXXXX> Kč (slovy: <částka slovy>). Celkový 
objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 

2. Účelovou dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018 a uhrazené v období od 1. 1. 2018 do 25. 1. 2019 včetně za podmínek 
stanovených v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této 
smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2018. 

3. Dotace se poskytne 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 ji využít v souladu s Metodikou pro 

předkladatele žádostí/projektů pro rok 2018 v rámci Grantového programu hlavního 
města Prahy pro oblast adiktologických služeb (dále jen „Metodika“) schválenou 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 a v souladu s obecně 
závaznými předpisy. 

2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak 
uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně 
nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 
pravidlech, je příjemce povinen oznámit 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. 

4. Příjemce se dále zavazuje: 
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byl poskytnut a 

v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 
b) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně 

sledovat v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů; 

c) dodržovat Metodiku; 
d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených 

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, 



dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, 
nejpozději do 14 kalendářních dní od vzniku této skutečnosti; 

e) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu 
v případě nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo pokud by 
příjemce použil dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, 
Metodikou nebo přímo použitelným předpisem EU, do 31. 12. 2018 na účet 
poskytovatele č.: 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, 
specifický symbol: 0504; 

f) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. 2017 a na předepsaném formuláři 
doručit její vyúčtování poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2018 prostřednictvím 
podatelny nebo poštou odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace 
povinen vrátit na účet poskytovatele č.: 5157998/6000, variabilní symbol: IČO 
příjemce dotace, specifický symbol: 0504, nejpozději do 31. 12. 2018; 

g) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí 
být využita za účelem vytváření zisku; 

h) uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a 
zajistit důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném 
projektu. 
 

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 dotace průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu 
veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a 
zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností vztahujících se k účtování 
dotace. 

2. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, 
touto smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 
finančních prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část 
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „odvod“). 

3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále 
dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č.: 
5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 0504. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 



1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností 
upravených v čl. III. příjemcem. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a započne běžet 
den následující ode dne doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci. 
Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby vrátit nevyčerpanou část 
dotace. 

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Metodiky, která byla schválena 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 před uzavřením této smlouvy. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech s platností 
originálu, z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

9. Smluvní strany 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. 

 
 

V Praze dne           2018     V Praze dne           2018  
 
 
 
 
…………………………..    ………………………… 
     (za poskytovatele)                 (za příjemce) 

 

 

* Použije se pouze v případě jednoleté smlouvy týkající se navýšení finančních prostředků k  běžícím čtyřletým 
projektům. 



Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/98 ze dne 17. 5. 2018 

PID 
stejnopis č.   

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

vzor 
 

DOT/.../../……/2018 
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“), 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 zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
IČO:   00064581 
bankovní spojení:  PPF banka, a.s. 
číslo účtu:  5157998/0600 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
<název organizace> 
zastoupená <titul, jméno, příjmení, funkce> 
se sídlem <adresa sídla organizace> 
IČO: 
zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace, tj. účelově 
vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené s realizací 
projektu č. <XXXXXXXX> s názvem <název projektu> (dále jen „projekt“). 



2. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU. 

3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. <XX> ze 
dne <XX.XX.>2018. 
 

Článek II. 
Výše finančních prostředků 

1. Dotace se poskytuje ve výši: 
• na rok 2018 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 
• na rok 2019 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 
• na rok 2020 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 
• na rok 2021 - <přidělená částka> Kč (slovy: <částka slovy>) 

 
2. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele. 
3. Účelovou 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. 2021. 

4. Dotace pro rok 2018 se poskytne 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. 4, písm. f) této smlouvy. 

 
Článek III. 

Podmínky poskytnutí finančních prostředků 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Metodikou pro 

předkladatele žádostí/projektů pro rok 2018 v rámci Grantového programu hlavního 
města Prahy pro oblast adiktologických služeb (dále jen „Metodika“) schválenou 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 a v souladu s obecně 
závaznými předpisy. 

2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak 
uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti smlouvy dojde k její přeměně 
nebo zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových 
pravidlech, je příjemce povinen oznámit 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. 

4. Příjemce se dále zavazuje: 



a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byl poskytnut a 
v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 

b) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně 
sledovat v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů; 

c) dodržovat Metodiku; 
d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených 

ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, 
dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, 
nejpozději do 14 kalendářních dní od vzniku této skutečnosti; 

e) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu 
v případě nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo pokud by 
příjemce použil dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, 
Metodikou nebo přímo použitelným předpisem EU, do 31. 12. 2018 na účet 
poskytovatele č.: 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, 
specifický symbol: 0504; 

f) 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 odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. 
Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet 
poskytovatele č.: 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, 
specifický symbol: 0504, nejpozději do 31. 12. příslušného roku; 

g) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí 
být využita za účelem vytváření zisku; 

h) uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a 
zajistit důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném 
projektu. 
 

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 dotace průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu 
veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a 
zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností vztahujících se k účtování 
dotace. 

2. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, 
touto smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých 
finančních prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část 
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 



Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „odvod“). 

3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále 
dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č.: 
5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 0504. 

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností 

upravených v čl. III. příjemcem. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a započne běžet 
den následující ode dne doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci. 
Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí výpovědní doby vrátit nevyčerpanou část 
dotace. 

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Metodiky, která byla schválena 
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 před uzavřením této smlouvy. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně 
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech s platností 
originálu, z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

9. Smluvní strany 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. 

 
V Praze dne           2018     V Praze dne           2018  
 
…………………………..    ………………………… 
     (za poskytovatele)                 (za příjemce) 



Důvodová zpráva k tisku Z-6134 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018 (dále jen „GPAS“) byl vyhlášen 

usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2306 ze dne 19. 9. 2017. Tímto usnesením byla zároveň schválena Metodika pro 

předkladatele žádostí/projektů pro rok 2018. 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.  

Do GPAS bylo přijato celkem 42 žádostí o dotaci, z toho 26 žádostí jednoletých (včetně navýšení finančních 

prostředků k běžícím čtyřletým projektům z let 2015, 2016, 2017) a 16 žádostí víceletých, tj. čtyřletých.  

V rozpočtu hl. m. Prahy byla pro financování grantů v oblasti adiktologických služeb schválena na rok 2018 částka 

48 000 000 Kč. V rámci této částky je zahrnuta částka 8 486 100 Kč, která je určena na poskytnutí dotací běžícím 

projektům, které byly v uplynulých letech (2015, 2016, 2017) zařazeny do systému čtyřletého financování. Zbývající 

částka 39 513 900 Kč je určena pro financování projektů předkládaných v rámci GPAS v roce 2018. Účelové 

neinvestiční dotace budou poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0504, § 3541, ORG 0090413000000, ÚZ 

000000115  - Granty (oblast adiktologických služeb) pro rok 2018 a z kapitoly 0504, § 3541, ORG 0090404000000 - 

Nákup služeb - oblast adiktologických služeb. 

Pracovní skupina pro hodnocení žádostí v GPAS pro rok 2018 na svém jednání dne 14. února 2018 předložené žádosti 

hodnotila a na základě výpočtového vzorce a individuálního posouzení navrhla konkrétní částky. Výsledný návrh 

pracovní skupiny byl projednán dne 21. února 2017 Komisí Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti 

zdravotnictví a protidrogové prevence, která doporučila Radě ke schválení/ odsouhlasení přidělení dotace 

jednotlivým projektům. V rámci čtyřletého financování byla navržena stejná výše finanční dotace pro každý rok 

financování projektů v celém období 2018 – 2021. 

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 815 ze dne 17. dubna 2018 schválila poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

organizacím, které se zabývají protidrogovou prevencí, na jednoleté projekty nepřesahující 200 000 Kč v celkové výši 

831 900 Kč (celkem 7 projektů). Z důvodu nesouladu s Metodikou GPAS Rada hl. m. Prahy neschválila jeden 

předložený projekt. 

Zároveň Rada hl. m. Prahy stejným usnesením odsouhlasila poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizace 

v celkové výši 38 902 000 Kč na projekty jednoleté přesahující 200 000 Kč a navýšení čtyřletých projektů běžících od 

roku 2015, 2016, 2017 a projekty čtyřleté.  

V návaznosti na výše uvedené doporučuje Rada hl. m. Prahy Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit projekty uvedené 

v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 815 ze dne 17.4. 2018 



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 815 

ze dne 17.4. 2018 

k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro 
oblast adiktologických služeb pro rok 2018 

 
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 0504, § 3541 - Granty (oblast 
adiktologických služeb) v celkové výši 831,9 tis. Kč organizacím, které se zabývají 
protidrogovou prevencí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  návrh Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a 
protidrogové prevence na neudělení účelové neinvestiční dotace projektům dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nepřesahující 
200 tis. Kč na jednoletý projekt dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

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 0504, § 3541 - Granty (oblast 
adiktologických služeb) v celkové výši 5.100 tis. Kč organizacím, které se zabývají 
protidrogovou prevencí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0504, § 
3541 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové výši 2.614 tis. organizacím 
zabývajícím se protidrogovou prevencí na projekty, které jsou podporovány z 
rozpočtu hl. m. Prahy ve čtyřletém financování od roku 2015, 2016 a 2017 dle 
přílohy č. 4 tohoto usnesení (tj. navýšení finančních prostředků) 

3.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 0504, § 
3541 - Granty (oblast adiktologických služeb) v celkové výši 31.188 tis. Kč 
organizacím, které se zabývají protidrogovou prevencí a dále s uzavřením čtyřleté 
smlouvy s těmito organizacemi dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

4.  s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace přesahující 
200 tis. Kč na jednoleté projekty a s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
navýšení čtyřletého grantu prostřednictvím jednoletého projektu dle přílohy č. 7 
tohoto usnesení 

5.  s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na čtyři 
roky dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  
1.  radnímu Lackovi 

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

Termín: 26.4.2018 
2.  MHMP - ZSP MHMP 

1.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace dle bodu I.1. a I.3. tohoto usnesení 

Termín: 17.5.2018 

2.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace dle bodu II.1., II.2. a II.3. tohoto usnesení 

Termín: 11.5.2018 

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

Termín: 13.4.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Lacko  
Tisk: R-28834  
Provede: radní Lacko, MHMP - ZSP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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