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Závěry z jednání RVKPP dne 23. června 2021 – výsledky hlasování a 
konečné znění přijatých usnesení  

Program: 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
II. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové politiky  

na r. 2022  
III. Koncepce rozvoje adiktologických služeb 
IV. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020  
V. Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí 
VI. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové 

politiky 
VII. Materiály pro informaci  

a) Výsledky první výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová 
politika“ Úřadu vlády ČR 

b) Přehled o realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v 
rámci integrované protidrogové politiky“  

c) Zpráva Ministerstva zemědělství o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v 
souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb. za roky 2019 a 2020 

d) Informace o nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 98/20 
VIII. Různé 

Projednání programu: 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP  

Výkonná místopředsedkyně RVKPP informovala členy Rady, že úkoly z předchozího jednání Rady 
se průběžně plní. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

II. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové 
politiky na r. 2022  

Rada přijala hlasy přítomných 17 členů pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení č. 02/01/0621 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. souhlasí  

s předloženými prioritami a oblastmi dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR na 
rok 2022 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1,  

2. doporučuje 

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit priority a oblasti 
dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR na rok 2022 vládě ČR ke schválení, 
 

3. bere na vědomí 

informaci o zaměření a prioritách dotačních řízení ústředních orgánů státní správy  
v oblasti protidrogové politiky na rok 2022. 
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K tomuto bodu byla následně předložena další usnesení členů Rady – Asociace nestátních 
organizací a experta jmenovaného předsedou Rady, MUDr. Pavla Béma - v následujícím znění: 

Rada nepřijala hlasy přítomných 5 pro - 2 proti - 9 se zdrželo, návrh usnesení č. 02/02/0621  
navrženého Asociací nestátních organizací ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. doporučuje 

Vládě ČR, aby v rámci návrhu zákona o Státním rozpočtu byla výše finančních prostředků 
pro projekty protidrogové politiky financované Úřadem vlády ČR, Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, navýšena o 342,8 mil. Kč, tedy na celkovou výši 569,3 mil. Kč.  

 

Následovalo hlasování o dvou usneseních navržených MUDr. Pavlem Bémem. 

Rada nepřijala hlasy přítomných 6 pro - 2 proti - 8 se zdrželo, návrh usnesení č. 02/03/0621 ve 
znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. doporučuje 

Vládě ČR, aby v rámci návrh zákona o Státním rozpočtu byla výše finančních prostředků na 
protidrogovou politiku navýšena na 1,1 miliardy Kč. 

Rada přijala hlasy přítomných 15 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení č. 02/04/0621 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. doporučuje 

Vládě ČR, aby novelizovala statut RVKPP v článku 10, bodě 2 d): Sekretariát zejména: ... d) 
vykonává operativní, každodenní koordinaci politiky v oblasti závislostí, plnění odborných 
úkolů a agend vyplývajících ze strategie politiky v oblasti závislostí a z jejích akčních 
plánů, ze Statutu Rady (podle čl. 2 odst. 2), z usnesení vlády a Rady, z mezinárodních 
úmluv a Acquis communautaire v oblasti politiky v oblasti závislostí. 

III. Koncepce rozvoje adiktologických služeb 

Rada přijala hlasy přítomných 18 členů pro - 0 proti - 0 se zdrželo, usnesení č. 03/0621 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1. schvaluje 

předkládaný materiál „Koncepce rozvoje adiktologických služeb“. 
 
 

IV. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020  

Rada přijala hlasy přítomných 17 členů pro - 0 proti - 0 se zdrželo, usnesení č. 04/0621 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2020. 

 

V. Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí 

Rada přijala hlasy přítomných 16 členů pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení č. 05/0621 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

materiál Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí, 

2. doporučuje 

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit materiál Koncept 
struktury výročních zpráv v oblasti závislostí vládě ČR, 
 

3. žádá 

své členy o součinnost při zpracování výročních zpráv v oblasti závislostí, 

 
4. ukládá 

a) výkonné místopředsedkyni RVKPP ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem 
pro drogy a závislosti zpracovat výroční zprávy v oblasti závislostí podle schváleného 
konceptu, 
 

b) výkonné místopředsedkyni RVKPP ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem 
pro drogy a závislosti předložit výroční zprávy v oblasti závislostí podle schváleného 
konceptu Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky po jejich projednání na pracovní 
úrovni a v Poradním výboru pro sběr dat o závislostech, 

c) výkonné místopředsedkyni RVKPP ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem 
pro drogy a závislosti vyhodnotit na začátku r. 2022 první rok realizace konceptu a 
předložit zprávu Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

VI. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům 
protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 3 se zdrželo usnesení č. 06/0621 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

prodloužení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhu 
uvedeného v předkládaném materiálu, 
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2. ukládá  

výkonné místopředsedkyni Rady zaslat statutárním zástupcům certifikovaných programů 
vyrozumění o rozhodnutí Rady o prodloužení certifikátů odborné způsobilosti, a to do 10 
pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. 

 

VII. Materiály pro informaci  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

a) Výsledky první výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová 
politika“ Úřadu vlády ČR, 

 
b) Výstupy monitorovacího období září 2020 - únor 2021 projektu „Systémová podpora 
rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“,  

 
c) Zprávu Ministerstva zemědělství o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v 
souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb. za roky 2019 a 2020 podle aktivity 3.23 Akčního 
plánu 2019–2021, 

 
d) Informace o nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 98/20. 

 

VIII. Různé 

K tomuto bodu nebyla přijata usnesení. 

*** 
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