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ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a konečné znění přijatých usnesení 

 

Program 

I. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012  

II. Zpráva národního protidrogového koordinátora ČR: kritické zhodnocení stavu protidrogové 

politiky 

I. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 

Rada přijala hlasy přítomných členů 14 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/1013 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 

2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční 

zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 vládě ČR do 31. října 2013, 

prostřednictvím předsedy Rady, 

b) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti předložit Výroční 

zprávu a stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 v anglické verzi Evropskému 

monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu do 31. října 2013. 

 

II.  Zpráva národního protidrogového koordinátora ČR: kritické zhodnocení stavu protidrogové 

politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 2 se zdržel – usnesení č. 02/1013 bod 1 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Zprávu národního protidrogového koordinátora: kritické zhodnocení stavu protidrogové politiky v ČR,  

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 7 pro – 5 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 02/1013 bod 2 ve znění:  
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

2. ukládá 

a) národnímu protidrogovému koordinátorovi, aby prostřednictvím předsedy vlády předložil Zprávu 

národního protidrogového koordinátora: kritické zhodnocení stavu protidrogové politiky v ČR 

vládě pro informaci, 

b) národnímu protidrogovému koordinátorovi předložit na dalším zasedání RVKPP návrh na změnu 

statutu RVKPP v částech definice protidrogové politiky a kompetencí Rady, složení Rady a 

podoby jejích pracovních struktur, ve smyslu zavedení integrované politiky v oblasti užívání 

legálních a nelegálních návykových látek a dalších typů závislostí, 

c) národnímu protidrogovému koordinátorovi zpracovat a na dalším zasedání RVKPP předložit 

návrh na změny ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a souvisejících zákonů, 

v částech týkajících se zajištění a koordinace protidrogové politiky, 

d) národnímu protidrogovému koordinátorovi na dalším zasedání RVKPP předložit návrh projektu 

na transformaci systému financování protidrogové politiky a využít přitom možnost financování 

z prostředků ESF a výsledků práce jednání pracovní skupiny RVKPP ke změně systému 

financování. 

Rada přijala hlasy přítomných členů 6 pro – 5 proti – 1 se zdržel (+ hlas předsedajícího při rovnosti hlasů dle 

čl. 6 bod 4 Jednacího řádu Rady) – usnesení č. 02/1013 bod 3  a 4 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

3. žádá 

a) předsedu vlády a předsedu RVKPP, aby uložil ministryni spravedlnosti a předsedkyni Legislativní 

rady vlády zpracování návrhu novely Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády tak, 

aby byl národní protidrogový koordinátor zařazen mezi připomínková místa v čl. 5, odst. 1, písm. 

b) Legislativních pravidel vlády a čl. II, odst. 1) Jednacího řádu vlády,  

b) ministryni spravedlnosti a předsedkyni Legislativní rady vlády, aby zpracovala návrh změn 

Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády podle bodu a), 

c) vedoucího Úřadu vlády ČR, aby provedl změny organizační struktury a organizačního řádu 

Úřadu vlády ČR tak, aby reflektovaly zodpovědnost národního protidrogového koordinátora za 

uplatňování protidrogové politiky ČR na národní i mezinárodní úrovni, 

d) národního protidrogového koordinátora, aby vedl předběžná jednání s EU o zřízení Evropského 

centra excelence pro moderní protidrogovou politiku v Praze a informoval RVKPP průběžně o 

výsledcích těchto jednání, 

4.  zřizuje 

ad hoc pracovní skupinu k revizi stavu a postupu implementace zákona č. 50/2013 Sb.,  

v souvislosti s využitím konopí pro léčebné účely a žádá výkonného místopředsedu RVKPP 

o koordinaci činnosti této pracovní skupiny.  


