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Dotační program 
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 

protidrogové politiky“  

 
1. Název dotačního programu 

 „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 
politiky“ (dále jen „Certifikace primární prevence“) 

2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory 

Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst.  2)  Zásad pro poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále 
ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. b) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého 
kraje pro oblast aktivit prevence sociálně nežádoucích jevů. V rámci dotačního 
programu budou podpořeny aktivity v oblasti primární prevence.  

Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2019 
ze dne 4. 3. 2019 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“).  

3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

Úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden 
program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních služeb 
protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro 
cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle 
typologie zákona o sociálních službách. Konkrétně se jedná o poskytovatele 
odborného sociálního poradenství, kontaktních center, služeb následné péče, 
terapeutických komunit a terénních programů, kteří obdrželi Pověření Ústeckého kraje 
k  zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.  

Realizaci procesu certifikace zajišťuje Národní ústavu pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v souladu s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním 
řádem. Certifikuje se odborná způsobilost poskytovatele preventivního programu 
a jeho program primární realizovaný ve školském prostředí. Kladným výsledkem 
procesu je udělení certifikace formou certifikátu.  

Prioritně budou podpořeny programy všeobecné primární prevence. V případě, že 
žadatel disponuje aktuálně platným certifikátem odborné způsobilosti pro všeobecný 
program primární prevence a nebude podán dostatek žádostí na vyčerpání finančních 
prostředků pro všeobecné programy, může být dotace poskytnuta tomuto žadateli na 
certifikaci programu selektivní prevence.  

4. Důvody podpory stanoveného účelu 

Nedostatek certifikovaných programů školské primární prevence rizikového chování 
v Ústeckém kraji. 
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Zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového 
chování v Ústeckém kraji. 

Zajištění kvalitních programů primární prevence rizikového chování, především 
specifické prevence v adiktologii, ve školském prostředí prostřednictvím odborníků 
z protidrogových služeb. 

Certifikovaní poskytovatelé primární prevence disponují větší možností získat finanční 
prostředky na realizaci programů primární prevence rizikového chování ze státního 
rozpočtu i rozpočtů samospráv. 

Program (jeho výstupy) je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – 
Strategií protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018 (usnesením 
č. 025/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 prodloužena platnost do roku 2019), Strategií 
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017-2021.  

5. Forma dotace 

Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů 
spojených s certifikačním řízením procesu certifikace odborné způsobilosti. Úhrada 
certifikačního řízení pro jeden program primární prevence činí 25 000,- Kč. Finanční 
částku obdrží podpořený žadatel. Poté jako subjekt žádající o certifikaci primární 
prevence hradí tuto částku realizátorovi certifikačního procesu, tj. Národnímu ústavu 
pro vzdělávání, školskému poradenskému zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.   

6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise 
(EU) č. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním 
věstníku EU č. L 352 dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá 
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi 
členskými státy EU.  Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu 
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví. K žádosti 
o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de minimis dle 
přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude taktéž 
požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající se 
příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.  

 

7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
Kraje na podporu stanoveného účelu 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje 
na dotační program činí 100 000,- Kč.  

Maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci dotačního programu je 
25 000,- Kč.  

Dotace je poskytována ve výši 100 %, spoluúčast žadatele není požadována. 
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8. Okruh způsobilých žadatelů 

Subjekty poskytující v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu 
osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách, které obdržely 
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené 
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021.   
 
9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce 

 13. 5. 2019 

(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů 
od zveřejnění) 

10. Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádostí je od 14. 6. 2019 do 4. 7. 2019   

 

11. Způsob a místo podávání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaném formuláři a je 
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.  

Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje 
www.kr- ustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče / Dotační programy kraje / 
Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 
protidrogové prevence“ – 2019. 

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. 
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 4. 7. 2019. Pro podání 
žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí 
podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na: 

 epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz 

 nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva. 

Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom 
vyhotovení spolu s povinnými přílohami dle čl. VI. odst. 2) Zásad a odst. 11 tohoto 
programu doručit v zalepené obálce označené textem: 

a) názvem dotačního programu  
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou 
c) textem „NEOTVÍRAT“  

na adresu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor sociálních věcí  
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

 

http://www.kr- ustecky.cz
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v  čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad, 
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti 
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti 
nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to 
možné).  

 

Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. 
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další 
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském 
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii; 

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem 
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii; 

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 
registrační povinnost), a to v kopii;  

d) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 

e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo 
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči 
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel 
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), 
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, 
který dosud nebyl splacen, a to v originále; 

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, 
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li 
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem 
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to 
v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu 
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se 
považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu 
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných 
závazků, a to v originále; 

i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné 
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vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích 
obdobích poskytnuty, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu 
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let 
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace 
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných 
dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném 
kalendářním roce, a to v originále; 

l) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) 
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném 
období, a to v originále (viz vzorový formulář). 

 
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci 
některého dotačního programu Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb 
pro rok 2019 a nedošlo k žádné změně v a) až d), dokládá pouze přílohy uvedené 
pod písm. e) až l). Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto programu a vzor 
čestného prohlášení k podpoře de minimis je přílohou č. 3 programu. 
 
12. Kritéria pro hodnocení žádostí:  

 podání žádosti v termínu stanoveným programem 

 podání žádosti na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh 

 žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů  

 žádost odpovídá účelu finanční podpory  
 

13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití 

Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, 
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají 
okruhu stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly 
podány způsobilým žadatelem (viz odst. č. 3, 8 a 11 programu). 

Dotace bude použita na úhradu nákladů certifikačního řízení k získání odborné 
způsobilosti jednoho programu školské primární prevence, které činí 25 000,- Kč.  

Dotace náleží žadateli v případě, že náklad certifikačního řízení bude uhrazen 
nejpozději do 31. 12. 2021.  

V termínu do 31. 12. 2021 absolvuje žadatel certifikační proces a bude vydáno 
rozhodnutí o výsledku certifikačního řízení, přičemž úspěšný výstup certifikace má 
podobu certifikátu. Pokud nebude ve stanoveném termínu certifikační řízení ukončeno, 
považuje se za splnění úhrada platby za certifikační řízení. Rozhodnutí o výsledku 
procesu bude doloženo následně po jeho ukončení.  

V případě, že výsledek certifikačního procesu nebude kladný a Výbor pro udělování 
certifikací školské primární prevence rizikového chování neudělí poskytovateli certifikát 
odborné způsobilosti (včetně využití možnosti odvolání se), příjemce bude zavázán dle 
smlouvy o poskytnutí dotace k bezplatnému poskytování programu primární prevence 
rizikového chování ve školách v období roku následujícímu po absolvování 
certifikačního procesu, a to v rozsahu 20 hodin. Pokud nebude realizace primární 
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prevence ve stanoveném rozsahu splněna, bude příjemce povinen nejpozději do 30. 
1. 2023 celou dotaci vrátit na účet poskytovatele.   

V případě, že podpořený poskytovatel nepožádá během stanovené lhůty o certifikační 
řízení, je povinen dotaci vrátit.   

 

14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v  předpokládaném termínu 9. 9. 2019. 

Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky 
dotačního programu. 

Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní 
nárok. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu 
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad. 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace 

Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je 
přílohou č. 4 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce 
dotace společně se závěrečnou zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj. 
do 30. 1. 2022. Součástí závěrečné zprávy bude mj. udělený certifikát programu 
primární prevence. Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 5 
programu. 

Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního převodu 
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové 
organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího 
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

Konzultační místo:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor sociálních věcí  
Brněnská 1030/ 6 

400 02 Ústí nad Labem 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Eva Kalinová, tel.: 475 657 444, e-mail: kalinova.e@kr-ustecky.cz 

 

Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci  

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení  

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de minimis  

mailto:kalinova.e@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  

Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace  

 


