
RVKPP                                                                                                                  25.10.2012 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 25. října 2012 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo zahájeno v 10:10 
hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 179. Předseda Rady RNDr. Petr Nečas byl omluven. Jednání bylo 
po celou dobu přítomno nejméně 9 a nejvíce 12 členů, resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále 
„člen“) z celkového počtu 14 členů, Rada byla usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

Jednání vedl výkonný místopředseda Rady Mgr. Jindřich Vobořil. Po celou dobu jednání se jako hosté 
účastnili: Ing. Lucia Kiššová, MUDr. Viktor Mravčík a JUDr. Petr Charypar (sekretariát  Rady). 
 
Mgr. Vobořil zahájil jednání a přítomné seznámil s programem jednání.  

 
 
Program 

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011 

III. Zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky realizovaných samosprávou 

IV. Informace o aktivitách uskutečněných k tématu financování protidrogové politiky 

V. Jednání Výboru zástupců resortů a institucí 

VI. Pilotní šetření inovovaných standardů odborné způsobilosti a návrh na změnu Certifikačního řádu 

VII. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na udělení certifikací programům protidrogové politiky 

VIII. Různé 

   

Projednání programu: 

 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP dne 29. května 2012 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12  pro –  0  proti –  0 se zdržel - usnesení č. 01/1012 ve znění 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 

 

 II.    Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011 

V 10:27 hod. se na jednání Rady dostavil zástupce MZ Mgr. Jan Růžička a nahradil pro hlasování Mgr. 
Jarmilu Vedralovou. 

V době od 10.49 hod. do 10:55 hod. se Mgr. Růžička vzdálil z jednání Rady. 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 02/1012 ve znění 

 Počet stran celkem 4 / strana 1



RVKPP                                                                                                                  25.10.2012 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1. bere na vědomí  

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 

2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční 
zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 vládě ČR do 31.října 2012, 
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 2011 v anglické verzi Evropskému 
monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu do 31. října 2012. 

 
V 11:20 hod. opustil jednání zástupce MŠMT PhDr. Fryč, nahradila ho Mgr. Budinská. 

 

 III.  Zpráva o čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky                 a 
podpora specializovaných preventivních a léčebných služeb pro uživatele drog          a 
ostatních aktivit realizovaných územně samosprávnými celky v uplynulém kalendářním roce 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 03/1012 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

Zprávu o čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky a podpora specializovaných 
preventivních a léčebných služeb pro uživatele drog a ostatních aktivit realizovaných územně 
samosprávnými celky v uplynulém kalendářním roce 

 

 

 IV.    Informace o aktivitách uskutečněných k tématu financování protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 04/1012 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

informaci o aktivitách uskutečněných k tématu financování protidrogové politiky 

 

  

V.  Jednání Výboru zástupců resortů a institucí 

 

V době mezi 11:40 až 11:45 opustil jednán Rady Ing. Kouřil. 

V době mezi 11:45 až 11:55 opustil jednán Rady MUDr. Popov. 

V době mezi 12:03 až 12:07 opustila jednán Rady JUDr. Frištenská. 
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V době mezi 12:08 až 12:11 opustil jednán Rady Ing. Kafka. 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 05/1012 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí   

informaci o jednání Výboru zástupců resortů a institucí 

2. navrhuje 

změnu statutu Výboru zástupců resortů a institucí, ve kterém bude stanovena povinnost vytvoření 
Jednacího řádu Výboru zástupců resortů a institucí 
  

V době mezi 12:20 až 12:25 opustil jednán Rady MUDr. Bém. 

V 12:25 hod. opustili jednání zástupce MO Ing. Hrbata a zástupkyně SLP ÚV ČR JUDr. Frištenská. 

 

 

VI.  Návrh na realizaci pilotních místních šetření dle inovovaných standardů odborné způsobilosti 

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 8 pro – 0 proti – 2 se zdržel - usnesení č. 06/1012 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

a) návrh na realizaci devíti pilotních místních šetření dle inovovaných standardů odborné 
způsobilosti pro ověření samotného dokumentu inovovaných standardů a navrhované změny ve 
způsobu bodování při místním šetření, 

b) změnu Certifikačního řádu pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných 
a psychotropních látek ve znění 

2. ukládá  

řediteli sekretariátu Rady zajistit prostřednictvím certifikační agentury 9 pilotních místních šetření u devíti 
typů programů poskytujících odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových 
látkách. 

 
  

VII. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

V době 12:32 opustil jednán Rady MUDr. Popov. 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 roti – 0 se zdržel - usnesení č. 07/1012 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

a) udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů 
uvedených v předkládaném materiálu,  
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b) prodloužení certifikace odborné způsobilosti terénnímu programu RES-SEF, o,s, do 
31.12.2012, kdy bude služba ukončena 

2. ukládá 

výkonnému místopředsedovi Rady zaslat statutárnímu zástupci žadatele o certifikaci vyrozumění o 
rozhodnutí Rady spolu s certifikátem, v případě udělení certifikace, a to do 10 pracovních dnů od přijetí 
tohoto usnesení. 

 
VIII.   Různé 

Mgr. Vobořil přednesl Radě k diskusi záměr, za účelem zvýšení transparentnosti probíhajících procesů, 
zveřejňovat informace z jednání Rady a  jejích výborů, včetně projednaných materiálů na internetu. 

K uvedenému nepřijala Rada konkrétní usnesení, ale nikdo z členů Rady nevyslovil nesouhlas s návrhem na 
zveřejňování materiálů projednávaných Radou. 

MUDr. Bém, přednesl poznámku k certifikačnímu procesu resp. standardům odborné způsobilosti s tím, že 
původním cílem standardů odborné způsobilosti bylo zajistit maximální možnou kvalitu za poskytované 
veřejné zdroje a vytvoření prostředí, které by pomáhalo růst institucím poskytujícím služby a naopak cílem 
nebylo vytvoření byrokratického molochu, který brání a ztěžuje fungování odborných institucí. 

Zástupce MZ informoval k problematice tabáku o vzniku řádného členství ČR Rámcové úmluvy WHO pro 
kontrolu tabáku a připravované celosvětové konferenci úmluvy v Soulu. 

Jednání bylo ukončeno ve 12:50 hod.  
       

Dne  1. 11. 2012 

Zpracoval: 
JUDr. Charypar   Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 

Přílohy k záznamu – jen u originálu: 

1. Prezenční listina 
2. Zmocnění zástupců členů RVKPP 


