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Vážení příjemci dotací, 

vzhledem k aktuálně probíhající invazi na Ukrajinu si uvědomujeme možné dopady této situace na 

adiktologické služby v ČR. V souvislosti s tím si Vám dovolujeme zaslat doplňující informace, které 

se vztahují k využití finančních prostředků v rámci dotačního titulu Úřadu vlády ČR na projekty pro-

tidrogové politiky na rok 2022. 

Dne 16. března 2022 se uskutečnilo jednání Výboru Úřadu vlády České republiky pro poskytování 

účelových dotací pro oblast protidrogové politiky, tudíž v nejbližších dnech obdržíte informaci o výši 

přidělené dotace pro rok 2022. Následně budete vyzváni k přepracování konečné podoby rozpočtu 

dotace. V rámci těchto rozpočtových úprav bude možné reflektovat i očekávaný dopad aktuální 

situace na Vaše projekty (služby). V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme požádat o zvá-

žení přepracovat konečnou podobu rozpočtu již v této fázi. Konečná podoba rozpočtu bude sou-

částí vydaného Rozhodnutí a bude v této podobě závazná.  

V rámci změny konečné podoby rozpočtu dotace budou v rámci uznatelných nákladů/výdajů pro-

jektu akceptovány také ty, které souvisí s příjezdem lidí v důsledku invaze na Ukrajinu, a s vlivem 

této situace na činnost adiktologických služeb a jejich cílovou skupinu, i když s těmito náklady ne-

bylo při podávání žádostí o dotaci počítáno. Může se jednat o nákup potravin/jídla pro klienty, dez-

infekce, testů na infekční nemoci, harm reduction a dalšího zdravotnického materiálu, překlady, 

tlumočení, apod. Dále budou akceptovány změny v personálním zajištění služeb, např. je možné 

zaměstnat pracovníka přicházejícího z Ukrajiny. O učiněných změnách oproti žádosti, které se týkají 

například rozšíření či změny struktury pracovních úvazků a dalších podstatných změn tak, jak je 

uvedeno v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová poli-

tika" Úřadu vlády ČR, nás prosím informujte.  

Nastane-li během roku 2022 situace, kdy bude potřeba reagovat na další vývoj situace, nejen 

v důsledku invaze na Ukrajinu, a to prostřednictvím přesunu finančních prostředků, je možné požá-

dat o změnu rozhodnutí tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci 

dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR. 

V případě dalších otázek kontaktujte Bc. Elišku Drbohlavovou na emailové adrese drbohlavo-

va.eliska@vlada.cz nebo na telefonním čísle 224003823. 

Děkuji. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Kateřina Horáčková v. r. 

zástupce ředitele Odboru protidrogové politiky 
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