
Úřad vlády České republiky 
 

 
ev.č. 17/119-0 

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI 

NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění  

(dále jen "občanský zákoník") 

Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

zastoupená: Ing. Pavlem Dvořákem, vedoucím Úřadu vlády České republiky 

kontaktní osoba: Ing. Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování 

protidrogové politiky 

se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 

IČO:   00006599 

DIČ:    CZ00006599 

bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

(dále jen „Úřad vlády“) 

a 

P-centrum, spolek 

zastoupená:  PhDr. Dagmar  Krutilovou 

kontaktní osoba: PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.,  vedoucí 

se sídlem:  Lafayettova 47/9, Olomouc, PSČ 779 00 

IČO:   60803291 

DIČ:    

bankovní spojení: 0175278311/0300 

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, 

vložka 2896. 

(dále jen „příjemce“). 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování 
dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění 
usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády 6. srpna 2014 č. 657 
a v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu vlády č. 16/2016 o poskytování neinvestičních 
dotací k financování programů protidrogové politiky tuto  

smlouvu o dlouhodobé spolupráci 

(dále jen „Smlouva“) 
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I.  

Úvodní ustanovení 

1. Úřad vlády se podílí na realizaci protidrogové politiky podle zákona č. 379/2005 Sb.,  
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem  
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále v souladu s platnou Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 
až 2018 a na ní navazující akční plány realizace této národní strategie protidrogové 
politiky a v souladu s Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 
organizacím. 

2. V rámci realizace protidrogové politiky podle odstavce 1 poskytuje Úřad vlády dotace za 
účelem realizace konkrétních projektů podle platných Pravidel pro vynakládání 
finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, Směrnice vedoucího 
Úřadu vlády ČR č. 16/2016  o poskytování neinvestičních dotací k financování programů 
protidrogové politiky, v platném znění a Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy v platném znění. 

3. Příjemce realizuje projekt pod názvem P-centrum-Poradna pro alkoh. a jiné závislosti, 
který je Úřadem vlády už nejméně tři roky podporován dotacemi v rámci dotačního řízení 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, protože mimořádně vhodně naplňuje 
záměry státní politiky v oblasti protidrogové politiky stanovenými dokumenty, uvedenými 
v odstavci 1. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že se Smlouva řídí platnými právními předpisy České 
republiky. 

5. Úřad vlády i příjemce se zavazují dodržovat všechna ustanovení této Smlouvy. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Smlouva slouží k zajištění realizace projektu protidrogové politiky podle odstavce 2.  

2. Specifikace projektu, který je předmětem smlouvy: 

a) Název projektu: P-centrum-Poradna pro alkoh. a jiné závislosti (dále jen „projekt“) 

b) Kód projektu: M-01-04 

c) Projekt byl podán dne 29.09.2016. 

3. Obsah žádosti o dotaci, která byla podkladem pro uzavření této smlouvy v rozsahu 
odpovídajícímu konečné podobě rozpočtu dotace a výši poskytnuté dotace, je pro 
příjemce závazný.  

4. Výstupy projektu a jeho rozpočet jsou každoročně vyhodnocovány a upřesňovány 
v rámci procesu hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačního řízení Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky. 
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III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce se zavazuje: 

a)  plnit všechny povinnosti uvedené ve Smlouvě a v Podmínkách čerpání dotace 
uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, 

b)  realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s 
nejlepší praxí v příslušné oblasti, 

c)  vyhodnocovat výstupy projektu a každoročně předkládat aktualizovanou 
rozpočtovou část žádosti, průběžnou a závěrečnou zprávu o realizaci projektu 
protidrogové politiky (v termínech stanovených Rozhodnutím o poskytnutí 
neinvestiční dotace a touto Smlouvou),  

d)  informovat Úřad vlády o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci 
projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost, o změně identifikačních údajů 
týkajících se příjemce dotace, odejmutí registrace sociálnímu či zdravotnickému 
zařízení, dlouhodobější podstatné změně v počtu pracovních úvazků na realizaci 
projektu, o zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení, popřípadě o jiné 
podstatné změně, 

e)  kontinuálně projekt realizovat v takové kvalitě, aby byl po celou dobu realizace 
smlouvy držitelem certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, který 
mu byl vystaven na období minimálně 3 let. V případě, že certifikát skončí 
v průběhu platnosti smlouvy, musí příjemce dotace předložit žádost o certifikaci ve 
lhůtě stanovené Certifikačním řádem a poskytnout součinnost Certifikační 
agentuře při realizaci místního šetření. 

2. Příjemce v průběhu platnosti Smlouvy zpracuje každoročně v termínu do 30. září 
běžného kalendářního roku konečnou podobu rozpočtu dotace ve výši stanovené ve 
Smlouvě, která bude přílohou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na následující 
kalendářní rok. Příjemce zpracuje rozpočet dotace podle věty první v elektronické 
aplikaci dotace-drogy.vlada.cz v modulu předkládání žádostí a zároveň zaktualizuje 
informace v části A žádosti a informace o organizaci, pokud došlo k jejich změně. 

3.  Příjemce je v řádně zdůvodněných případech a za předpokladu, že příjemce plní 
všechny podmínky stanovené smlouvou podle čl. III odst. 1, oprávněn žádat o navýšení 
finančních prostředků uvedených v této Smlouvě. V tom případě je žádost o navýšení 
posuzována samostatně – žádost posuzuje Výbor Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky pro poskytování účelových dotací, schvaluje Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky a následně Rozhodnutí vydává vedoucí Úřadu vlády.  

4.  Případné navýšení schválené dotace není považováno za změnu Smlouvy. Finanční 
prostředky jsou poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace  
k financování programu protidrogové politiky ze státního rozpočtu na jeden rok. Na 
čerpání navýšené dotace podle odst. 3 se vztahují Podmínky čerpání dotace uvedené  
v příloze č. 1 Smlouvy. 

5.  Úřad vlády se zavazuje: 

a)  pokládat projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu Národní strategie protidrogové 
politiky a jejich navazujících akčních plánů a příjemce, který jej realizuje, za 
partnera v této strategii, 
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b)  podporovat projekt kontinuálně po dobu trvání smlouvy, a to ve výši dotace 
schválené v prvním smluvním roce Radou vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, tj. ve výši 505 000 Kč a to za předpokladu, že reálná výkonnost u více než 
poloviny jednotlivých definovaných ukazatelů dle přílohy 2 této Smlouvy neklesne 
o více než 20 % oproti výchozímu stavu (v případě, že výkonnost klesne u více 
než poloviny ukazatelů Úřad vlády vstoupí do jednání s příjemcem o podání 
vysvětlení a může rozhodnout o ukončení Smlouvy v souladu s čl. V odst. 3 písm. 
h) této Smlouvy),  

c)  prioritně podpořit projekt v případě, že dojde k poklesu finančních prostředků 
určených na dotační program Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
rozpočtovaných v kapitole Úřadu vlády, pokud tento meziroční pokles bude max. 
do 10 %, 

d)  povinnost dle písm. b) a c) Úřad vlády nemá, pokud došlo k takovému vývoji 
státního rozpočtu na daný kalendářní rok, že nebylo možné na příslušný dotační 
program vyčlenit dostatečný objem finančních prostředků, 

e)  informovat příjemce o uvolnění dotace na příslušný kalendářní rok nejpozději do 
konce února roku, na nějž má být dotace poskytnuta, pokud příjemce splní své 
povinnosti specifikované v čl. III odst. 1, 

f)  vyhodnocovat projekt v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, 

g)  projednávat se zástupci zastřešující organizace, jíž je příjemce členem, systémové 
změny v oblasti poskytování služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené, 

h)  zaslat příjemci do 10 pracovních dnů od změny interních předpisů Úřadu vlády 
týkajících se poskytování dotací v oblasti protidrogové politiky písemnou informaci 
o této změně a zároveň nové znění předmětných interních předpisů. 

6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy 
budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré 
jméno České republiky. 

IV. 

Doba platnosti a účinnosti smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 roky do 29.02.2020. 

V. 

Ukončení smlouvy  

1. Platnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v čl. IV této Smlouvy. 

2. Před uplynutím doby uvedené v čl. IV této Smlouvy, může být tato smlouva ukončena  

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) výpovědí dle odst. 3 tohoto článku. 

3. Tuto smlouvu lze vypovědět bez výpovědní doby z těchto důvodů:  

výpovědní důvody pro příjemce 
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a)  Úřad vlády nesplní některou ze svých povinností podle této smlouvy, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě příjemce, případně v této lhůtě 
nepodá uspokojivé vysvětlení, 

b)  nebude-li příjemce souhlasit s novým zněním interních předpisů Úřadu vlády, které 
mu budou zaslány ve smyslu čl. III odst. 5 písm. h) této Smlouvy, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne doručení této písemné informace. 

výpovědní důvody pro Úřad vlády 

c)  příjemce nesplní některou ze svých povinností podle této Smlouvy, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě Úřadu vlády, případně v této lhůtě 
nepodá uspokojivé vysvětlení, 

d) je rozhodnuto o zrušení příjemce a o jeho vstupu do likvidace, 

e) je vůči příjemci zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení, 

f)  příjemce se dle rozhodnutí příslušných orgánů dopustil finančních podvodů nebo 
jiných nekalých jednání, 

g) proti příjemci bylo zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, 

h)  příjemce má závazky vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám po 
lhůtě splatnosti, 

i)  pokud reálná výkonnost u více než poloviny jednotlivých definovaných ukazatelů 
dle přílohy 2 této Smlouvy, klesne o více než 20 % oproti výchozímu stavu, 

j)  příjemci skončí platnost certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 
a nedojde k jeho obnovení postupem podle čl. III odst. 1 písm. e) této Smlouvy, 

k)  došlo k takovému vývoji státního rozpočtu v kapitole Úřadu vlády České republiky 
v rozpočtové položce „protidrogová politika“ na daný kalendářní rok, že nebylo 
možné na příslušný dotační program vyčlenit dostatečný objem finančních 
prostředků. 

4. Výpověď se považuje za účinnou dnem doručení druhé smluvní straně. Pro případ 
pochybností o doručení výpovědi se sjednává, že se výpověď považuje za doručenou 
druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě. 

5. Vypovězení Smlouvy podle odst. 3 písm. h) až k) neznamená automatickou nepodporu 
ze strany Úřadu vlády v následujícím období, ale má za následek, že příjemce bude po 
skončení Smlouvy posuzován podle podmínek v rámci jednoletého dotačního řízení. 
Pokud dojde k vypovězení Smlouvy z důvodů uvedených ve větě první v průběhu roku po 
vyplacení dotace na příslušný kalendářní rok na základě této smlouvy, poskytnutá dotace 
se vyčerpá do konce daného kalendářního roku dle podmínek daných touto Smlouvou.  

6. Pokud dojde k vypovězení Smlouvy podle odst. 3 písm. c) až g) a příjemce dotace  
v průběhu roku předčasně ukončil realizaci projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, 
vrátí celou nebo poměrnou část poskytnuté dotace (řídí se při tom postupem uvedeným 
v platném interním předpisu Úřadu vlády o poskytování neinvestičních dotací 
k financování programů protidrogové politiky). 
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VI. 

Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů 

V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní 

strana podle této smlouvy a občanského zákoníku. 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit jen ve formě vzestupně číslovaných 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

3. Jakákoliv sdělení a Oznámení smluvních stran týkající se Smlouvy budou činěna 
písemnou formou a předána osobně či odeslána prostřednictvím datových schránek 
či dopisem na adresu Úřadu vlády nebo příjemce, uvedené v této Smlouvě. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Úřad vlády obdrží dvě vyhotovení 
a příjemce jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána  
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Příjemce dále prohlašuje, že se 
před podpisem této Smlouvy seznámil se zněním Směrnice vedoucího Úřadu vlády 
č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové 
politiky. 

6. Příjemce dále souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech jejích dodatků a příloh 
v registru smluv za účelem řádné aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění, s tím, že smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní Úřad vlády.  

IX. 

Přílohy 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha 1 – Podmínky čerpání dotace 

Příloha 2 – Definované indikátory výkonnosti pro jednotlivé typy služeb. 

 

 

V Praze dne 04.04.2017 

vedoucí Úřadu vlády České republiky 
  

V  Olomouci     dne  20.03.2017 

statutární zástupce příjemce 

  


