
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
 
 

Závěry z jednání RVKPP dne 25. června - výsledky hlasování  
a konečné znění přijatých usnesení 

Program: 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání RVKPP 
II. Opatření v oblasti primární prevence rizikového chování (informace MŠMT)  
III. Systém péče o děti v ohrožení adiktologickým problémem  
IV. Dopady epidemie COVID-19 na drogovou scénu, uživatele návykových látek a adiktologické 

služby 
V. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a ostatních ústředních orgánů státní 

správy v oblasti protidrogové politiky na rok 2021  
VI. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za r. 2019 
VII. Informace MPSV k novele zákona o sociálních službách a MZ k novele zákona  

o zdravotních službách (ústní informace) 
VIII. Různé 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP  

Výkonná místopředsedkyně RVKPP informovala, že úkoly z předchozího jednání RVKPP jsou 
splněny, resp. se plní. K tomuto bodu nebyla přijata další usnesení.  

II. Opatření v oblasti primární prevence rizikového chování  

Rada přijala hlasy přítomných 17 členů pro - 0 proti - 0 se zdržel změny usnesení č. 02/0620 ve 
znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1. bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o opatřeních  
v oblasti primární prevence rizikového chování, 

2. doporučuje  

a) všem členům Rady aktivní spolupráci a podporu realizace Národní strategie primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akčního plánu 
realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 
období 2019 – 2021,  

b) ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zajistit znovuobnovení procesu certifikací 
odborné způsobilosti programů primární prevence rizikového chování v roce 2020,  

c) ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zajistit navýšení specializačního příplatku 
školním metodikům prevence a zvážit snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti 
školním metodikům prevence,  

d) ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zvážit navýšení finančních prostředků na 
dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, jehož 
výše je dlouhodobě nedostačující.  
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III. Systém péče o děti v ohrožení adiktologickým problémem  

Rada přijala hlasy přítomných 17 členů pro - 0 proti - 0 se zdržel změny usnesení č. 03/0620 ve 
znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí informaci o identifikovaných problémech v oblasti primární prevence 
rizikového chování ve školství a v oblasti péče o dítě v ohrožení adiktologickým problémem,  

2. ukládá národní koordinátorce pro protidrogovou politiku zřídit ad hoc pracovní skupinu 
sekretariátu RVKPP složenou ze zástupců věcně příslušných členů Rady a odborných 
společností, která zpracuje podrobnou analýzu situace systémového zajištění péče o děti 
s adiktologickým problémem a předloží návrh odpovídajících opatření k řešení 
identifikovaných problémů.  

IV. Dopady epidemie COVID-19 na drogovou scénu, uživatele návykových látek a 
adiktologické služby 

Rada přijala hlasy přítomných 16 členů pro – 0 proti – 0 se zdržel usnesení č. 04/0620 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí informace o dopadech epidemie COVID-19 na drogovou scénu, uživatele 
návykových látek a adiktologické služby, 

2. děkuje poskytovatelům a pracovníkům adiktologických služeb za nasazení a flexibilní řešení 
přijatá v době epidemie COVID-19, díky kterým se podařilo udržet dostupnost 
adiktologických služeb bez významných výpadků,  

3. žádá národní koordinátorku pro protidrogovou politiku 

a) jednat se zdravotními pojišťovnami o zvýšení finanční podpory pro adiktologické služby 
ze systému veřejného zdravotního pojištění, a to ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví, 

b) jednat s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR o zachování finanční podpory 
adiktologickým službám a programům primární prevence v r. 2020 i v r. 2021, 

c) jednat s ministerstvem financí, zdravotnictví, školství mládeže a tělovýchovy, práce a 
sociálních věcí a spravedlnosti o zajištění dostupnosti služeb pro osoby se závislostním 
chováním, 

d) ve spolupráci s odbornými a střešními profesními společnostmi Společností pro 
návykové nemoci ČLS JEP, Českou asociací adiktologů, A.N.O. – asociací nestátních 
organizací, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a zástupci MZ, MPSV, MS, 
MŠMT připravit metodické pokyny a standardní postupy pro případnou druhou vlnu 
epidemie COVID-19, 

e) jednat s vedoucí Úřadu vlády a ministerstvem financí o zajištění adekvátního objemu 
finančních prostředků na dotační řízení pro protidrogovou politiku na r. 2021 v rozpočtové 
kapitole Úřadu vlády, s ohledem na možné snížení finančního zajištění adiktologických 
služeb z jiných zdrojů financování. 
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V. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a ostatních ústředních orgánů státní 
správy v oblasti protidrogové politiky na rok 2021 

Rada přijala hlasy přítomných členů 13 pro - 0 proti - 2 se zdržel usnesení č. 05/0620 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. souhlasí s předloženými prioritami a oblastmi dotačního titulu Protidrogová politika na rok 
2021 Úřadu vlády ČR tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 a doporučuje jejich předložení 
vládě ke schválení,  

2. bere na vědomí informaci o zaměření a prioritách dotačních řízení ústředních orgánů státní 
správy v oblasti protidrogové politiky na rok 2021. 

VI. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za r. 2019 

Rada přijala hlasy přítomných 17 členů pro – 0 proti – 0 se zdrželo usnesení č. 06/0620 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019, 

2. doporučuje předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční 
zprávu o hazardním hraní v roce 2019 vládě ČR pro informaci. 

VII. Informace MPSV k novele zákona o sociálních službách a MZ k novele zákona  
o zdravotních službách (ústní informace) 

Zástupkyně MPSV informovala členy Rady o aktuálním stavu novely zákona o sociálních službách. 
Zástupce MZ informoval členy Rady o aktuálním stavu novely zákona o zdravotních službách. 

K tomuto bodu nepřijala Rada žádné usnesení. 

VIII. Různé 

K tomuto bodu nepřijala Rada žádné usnesení. 

 

 

*** 
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