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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 

z jednání dne 31. března 2010 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo zahájeno 

v 10:00 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 140, za přítomnosti 12 členů Rady, resp. jejich 

zástupců. Všichni členové s výjimkou Mgr. Juráskové, MUDr. Kaliny, Mgr. Majtnerové, Ing. Peciny, 

MUDr. Béma a MUDr. Popova byli zastoupeni zástupci. Předseda Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky, premiér Ing. Jan Fischer, CSc., se jednání Rady zúčastnil v době od 11:07 do 

12:15 hodin. 

Jednání tedy bylo přítomno minimálně 9 a maximálně 13 členů, resp. jejich zástupců se zmocněním 

k hlasování (dále „člen“) z celkového počtu 13 členů. Rada byla usnášeníschopná po celou dobu 

jednání.  

Jednání Rady vedl její výkonný místopředseda, kterým je doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 

ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky (dále „MUDr. Kalina“). Část diskuze 

k bodu III řídil Ing. Fischer. Po celou dobu se jednání jako hosté účastnili pracovníci sekretariátu 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a úřadů, jejichž představitelé jsou členy Rady. 

Program        

Vzhledem k avizované účasti předsedy Rady na jednání byl přítomnými jednomyslně (hlasy 11 

přítomných členů) přijat program jednání v tomto znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30.10.2009 

II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence 

před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2010 

III. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 

IV. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na udělení certifikátů 

V. Certifikace odborné způsobilosti – aktualizace jednacího řádu Výboru pro udělování 

certifikací RVKPP 

VI. Plán činnosti RVKPP na rok 2010 

VII. Vyhodnocení činnosti projektu Safer Party Tour v roce 2009 
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VIII. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro nelátkové závislosti ministra pro lidská práva 

Michaela Kocába 

 

IX. Různé 

Pozn.: V programu předloženém Radě nedošlo k obsahovým změnám, na druhé místo však byl 

z místa pátého přeřazen bod „Návrh na rozdělení finančních prostředků…“   

Projednání programu: 

 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30.10.2009 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 01/0310 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí   

informaci o  plnění usnesení  z jednání RVKPP dne 30. října 2009. 

 

 

II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády České republiky – 

prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2010 

Rada přijala hlasy 11 přítomných členů (2 členové se zdrželi) usnesení č. 02/0310 v upraveném 

znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády 
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České republiky – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 

v roce 2010 v celkovém finančním objemu Kč 85.504.000,-- v následující skladbě: 

 

a) na realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni finanční prostředky 

v celkovém objemu Kč  81.993.000,--  v členění podle Přílohy 1, která bude upravena dle 

záznamu z jednání Rady, 

b) k realizaci aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky zabezpečovaných sekretariátem 

RVKPP v roce 2010 částku ve výši Kč 3.511.000,--  v členění podle Přílohy 2,  

 

 

2. ukládá výkonnému místopředsedovi RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády 

České republiky převod dotací schválených k uvolnění v bodě 1 tohoto usnesení realizátorům 

jednotlivých protidrogových programů po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 v předepsané formě. 

 

III. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 03/0310 v upraveném znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2015 (příloha č. 1), 

s úpravami ve znění zápisu a s konečnými úpravami, které vzejdou z meziresortní pracovní 

schůzky, 

2. doporučuje předsedovi RVKPP předložit Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 

až 2018 k projednání vládě nejpozději do 30. dubna 2010,  

3. ukládá  

a) výkonnému místopředsedovi RVKPP zpracovat Akční plán realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 až 2012 a předložit jej Radě do 31. května 2010, 

b) členům RVKPP zajistit účast svých resortů, institucí a krajů na procesu přípravy Akčního 

plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012. 
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IV. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na udělení certifikátů 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 04/0310 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů 

uvedených v části materiálu Návrh Výboru pro udělování certifikací na udělení certifikace, 

 

2. ukládá předsedovi Výboru pro udělování certifikací informovat dopisem statutární  zástupce 

certifikovaných služeb bezprostředně po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky o výsledku certifikačního procesu. 

 

 

V. Certifikace odborné způsobilosti – aktualizace jednacího řádu Výboru pro udělování 

certifikací RVKPP 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 05/0310 v upraveném znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje předložený jednací řád Výboru pro udělování certifikací (Příloha 1) s platností od 

1.4.2010 

 

2. ukládá výkonnému místopředsedovi a předsedovi Výboru pro udělování certifikací zajistit 

zveřejnění novelizovaného jednacího řádu Výboru pro udělování certifikací na webových 

stránkách www.vlada.cz. 
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VI. Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  na rok 2010 

 

Bez diskuze. 

Rada přijala (hlasy 12 členů) usnesení č. 06/0310 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  plán činnosti Rady  v roce 2010, 

2. ukládá členům Rady připravit a poskytovat podkladové materiály k jednotlivým bodům programu. 

 

VII. Vyhodnocení činnosti projektu Safer Party Tour v roce 2009 

Rada přijala (hlasy 11 členů) usnesení č. 07/0310 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

zprávu o vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009 uvedenou v Příloze. 

2. ukládá 

a) vedoucímu NMS, aby v roce 2010 koordinoval sběr dat o preventivních aktivitách a o užívání 

drog v prostředí noční zábavy,  

b) vedoucímu NMS, aby nadále koordinoval činnost pracovní skupiny Prevence a snižování 

rizik užívání drog na tanečních akcích, 

c) vedoucímu NMS, aby využil dat z monitoringu projektu Safer Party v rámci Systému 

včasného varování před novými drogami (EWS),   

d) svým členům, aby podpořili aktivity směřující k prevenci a snižování rizik užívání drog v 

prostředí zábavy.  
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VIII. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro nelátkové závislosti ministra pro lidská práva 

Michaela Kocába 

Rada přijala (hlasy 11 členů) usnesení č. 08/0310 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na vědomí Zprávu o činnosti pracovní skupiny ministra pro lidská práva Michaela Kocába 

pro nelátkové závislosti, 

2. ukládá členu vlády odpovědnému za menšiny a lidská práva znovu předložit RVKPP materiál 

uvedený v bodě VIII. po jeho projednání ve Výboru zástupců resortů a institucí. 

 

IX. Různé 

 

IX a. Návrh na jmenování nových členů Výboru pro udělování certifikací RVKPP 

Rada přijala (hlasy 10 členů) usnesení č. 09/0310 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje návrhy Výboru zástupců regionů RVKPP, Společnosti pro návykové nemoci České 

lékařské společnosti JEP a Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou 

návykových nemocí jmenovat novými členy Výboru pro udělování certifikací RVKPP Tomáše Klímu, 

Jarmilu Vedralovou, Jiřinu Ludvíkovu, Dušana Randáka a  Ondřeje Počarovského, 

 

2. doporučuje předsedovi RVKPP jmenovat novými členy Výboru pro udělování certifikací RVKPP 

Tomáše Klímu, Jarmilu Vedralovou, Jiřinu Ludvíkovu, Dušana Randáka a  Ondřeje Počarovského. 

 

IX.b. Návrh na sloučení ukazatelů - protidrogová prevence a sociální prevence a prevence 

kriminality 

Rada přijala (hlasy 11 členů) usnesení č. 10/0310b v upraveném  znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje návrh na sloučení ukazatelů - protidrogová prevence a sociální prevence a prevence 

kriminality 

2. ukládá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby ministerstvo nadále vedlo odděleně 

statistiku programů zaměřených na problematiku protidrogové prevence a předkládalo údaje 

sRVKPP a Národnímu monitorovacími středisku.  

 

 

IX c. Informace MŠMT o realizaci dotačních programů na podporu aktivit v oblasti primární 

prevence rizikového chování pro rok 2010 

Rada přijala (hlasy 11 členů) usnesení č. 11/0310c ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí informaci MŠMT o realizaci dotačních programů na podporu aktivit v oblasti 

primární prevence rizikového chování pro rok 2010 

 

Zpracovala: 

Mgr. Markéta Škodová 

 doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 

 výkonný místopředseda 

Přílohy k záznamu – jen u originálu: 

1. Prezenční listina 

2. Zmocnění zástupců členů RVKPP 


	bere na vědomí  
	informaci o  plnění usnesení  z jednání RVKPP dne 30. října 2009.

