
Stručný manuál k upgradu aplikace a vyplnění žádosti (aktualizovaná verze pro rok 2023) 

 

Prosíme, aby žadatelé aplikaci používali v prohlížeči Mozilla či Chrome.  

- Na webových stránkách http://dotace-protidrogovapolitika.cz/ naleznete odkaz na webovou aplikaci. 

Nová organizace v dotačním řízení 

 

- Statutární zástupce organizace bude na základě žádosti pracovníky OPK přidán do aplikace. Následně by měl statutárnímu zástupci přijít 

e-mail s přihlašovacími údaji do webové aplikace (prohlédněte, prosím, i složku spam). Poté si statutární zástupce bude moci sám přidat 

do systému jak organizaci, tak i další uživatele aplikace z organizace.  

 

- V případě, že neobdržíte výše zmíněný e-mail během 1 dne, kontaktujte prosím pracovníky OPK s údaji statutárního zástupce za 

Vaší organizaci (emailová adresa, jméno, příjmení, telefon) na emailu drbohlavova.eliska@vlada.cz. Pracovníci OPK následně 

statutárního zástupce přidají do systému. 

  

http://dotace-protidrogovapolitika.cz/
mailto:drbohlavova.eliska@vlada.cz


 

Přihlášení do aplikace, viz níže 

- Slouží k prvnímu i opakovanému přihlášení do aplikace. 

 

 

 

 

 



Přihlašovací jméno a heslo před prvním přihlášením obdržíte v e-mailu. 

 

 

  



Následně je třeba, aby statutární zástupce vyplnil Informace o organizaci v záložce Organizace. Tyto informace se aktualizují každý rok před 

vyplněním žádosti o dotaci. 

 

 

 

 



Červenou hvězdičkou jsou označena povinná pole, včetně příloh. V případě, že jsou pro Vaši organizaci některá pole irelevantní, prosím vepište 

textem „irelevantní“, „nerelevantní“, „ne“ apod. 

 



Po vyplnění Informace o organizaci, v záložce Organizace, zašlete informace ke schválení prostřednictvím ikony „odeslat ke schválení“. Jakmile 

OPK schválí informace o organizaci, bude statutární zástupce informován automaticky e-mailem (prosím, zkontrolujte i složku spam). Schválení 

informací by nemělo v pracovní dny trvat déle než 24h. Po schválení organizace je možné začít vkládat jednotlivé projekty. 

Založení projektu.  

V záložce Dashboard v sekci žádosti je po rozkliknutí ikony „2023 podávání žádostí“ možné vkládat projekty (službové nebo IVH).  



 

 



V případě nového projektu se projekt přidává přes záložku Hlavní strana žádosti a ikonu „Přidat nový projekt“. 

 

  



Následně je nutné vyplnit kód a název projektu a zaškrtnout variantu formuláře pro službový nebo IVH projekt, viz níže.  

Poté můžete vytvořit nový projekt kliknutím na ikonu „vytvořit nový projekt“. 

 

 

  



Projektům, které jsou již v dotačním řízení zadány z předchozích let, se překlopí textová část B1 a B2 (texty budou editovatelné) a žadatel se 

rozhodne, které projekty chce pro konkrétní dotační rok podat (zda některé či všechny). POZOR, toto lze provést jen jednou.  

Pro podání nového projektu stávající organizace je postup popsán výše. 

 

 



Následně je třeba vyplnit část B1 – Žádost o dotaci - a to kliknutí na ikonu „upravit“ 

 

 

 



Poté prosím vyplňte položky v části B1 žádosti (pro náhled podoby části B1 viz níže).  

 

 



Po vyplnění je třeba tuto část (B1) uložit prostřednictvím ikony „Uložit formulář“. 

  



Následně je třeba vyplnit část B2 žádosti, kliknutím na záložku „Charakteristika a popis služby/projektu Část B2“ (pro náhled podoby části B2 viz 

níže). 

 

 

Po vyplnění části B2 je třeba informace opět uložit prostřednictvím ikony „uložit formulář“. 



 

 

Po vyplnění a uložení části B2 klikněte v levém horním rohu modré lišty na ikonu „Zpět na projekt“ a vyplňte rozpočtovou část C.  



 

 

Pro vyplnění části C klikněte na ikonu „Upravit“ v pravém sloupečku s názvem ROZPOČTY PROJEKTU (část C). 



 

Pro vyplnění části C si prosím stáhněte XLS formulář. 



 

 

 

 



Nejdříve prosím vyplňte hlavičku projektu, viz šipka. 

Následně formulář vyplňujte od záložky C3 a pokračujte záložkami C4 a C5, ze kterých se zadaná data automaticky přepisují do záložek C2 a C1.  

Poté v záložce C2 doplňte další požadované částky, celkové náklady projektu a komentáře. 

 





V případě chybného údaje zadaného do záložek C3-C5 je chyba promítnuta do záložek C2 a C1 a zvýrazněna červeně, viz níže. U C1 je nutné 

doplnit ve sloupci D předpokládanou výši dotace od dalších donátorů tak, aby součet byl celkové náklady projektu.  

  



Tabulku obsahující chyby Vám aplikace umožní nahrát, ale nepůjde Vám podat žádost. Pro odeslání žádosti musí být soubor bez chyb, tedy 

opravený soubor bude nutné nahrát do aplikace znovu. 

Po vložení XLS souboru s chybou do aplikace se přímo v aplikaci zobrazí chybová hláška a chyby se na záložkách C1 – C5 podbarví červeně. 

  



  



  



Po vyplnění částí C lze přes ikonu „Zpět na projekt“ a následně „Zpět na hlavní stranu žádosti“ zkontrolovat žádost prostřednictvím ikony 

„Zkontrolovat“.  Následně můžete žádost odeslat prostřednictvím ikony „Uzamknout žádost a odeslat ke schválení“ nebo přidat další projekt 

prostřednictvím ikony „Přidat nový projekt“. 

V případě přidávání dalších projektů upozorňujeme, že žádost je potřeba odeslat až po vložení VŠECH projektů za danou organizaci. 

 



  



  



Žádost lze odeslat až v případě, že je část C vložena bez chyby (viz první obrázek s chybou, druhý obrázek bez chyby). 

 

 

V případě přidání dalších projektů upozorňujeme, že žádost je potřeba odeslat až po vložení VŠECH projektů za danou organizaci. 



Pro odeslání žádosti je tedy potřeba kliknout na ikonu „Zkontrolovat“, následně potvrdit ikonou „Ano, rozumím“. 

  



Následně je nutné kliknout na ikonu „Uzamknout žádost a odeslat ke schválení“ a poté na ikonu „Ano, zamknout a odeslat“. 

 

 

Poté je žádost uzamčená a odeslána ke kontrole pracovníkům OPK. Ti mohou vrátit žádost k přepracování. V tomto případě obdržíte email 

s upozorněním. 



 

Následně nezapomeňte vytisknout část A, opatřit ji podpisem statutárního zástupce (elektronicky nebo fyzicky) a odeslat datovou 

schránkou, v listinné podobě na adresu Úřadu vlády ČR nebo osobně odevzdat na podatelně Úřadu vlády ČR. V případě nesplnění 

uvedené povinnosti je na žádost pohlíženo, jako by nebyla podána.  


