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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 11. prosince 2012 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) se konalo ve 
Strakově akademii. Předseda Rady RNDr. Petr Nečas byl omluven. Jednání bylo po celou dobu 
přítomno nejméně 10 a nejvíce 11 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 (dále „Mgr. Vobořil“). Po celou 
dobu jednání se jako hosté účastnili: Ing. Lucia Kiššová, MUDr. Viktor Mravčík a JUDr. Petr 
Charypar (sekretariát  Rady). 

 
Program 

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) přijat program jednání v níže uvedeném 
znění s tím, že v průběhu jednání budou body III. a IV. předřazeny před bod II. programu: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 - 2015 

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

IV. Postup při stanovení návrhů dotací u projektů podaných do dotačního řízení RVKPP 

V. Různé 

   

Projednání programu: 

 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP dne 25. října 2012 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10  pro –  0  proti –  0 se zdržel - usnesení č. 01/1212 ve 
znění 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 
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III.  Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 03/1212 ve znění 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1. schvaluje 

udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů uvedených 
v předkládaném materiálu, 

2. ukládá 

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

 

  

IV.  Postup při stanovení návrhů dotací u projektů podaných do dotačního řízení RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 04/1212 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

Postup při stanovení návrhu dotací u projektů podaných do dotačního řízení RVKPP, 

2. ukládá 

řediteli sekretariátu Rady a předsedovi Dotačního výboru uplatnit schválený postup při 
stanovení návrhů dotací u projektů podaných do dotačního řízení Rady již v tomto roce a 
předložit na příštím jednání Rady do 31. ledna 2013 návrhy Dotačního výboru na přidělení 
dotačních prostředků jednotlivým projektům protidrogové politiky na rok 2013. 

 

 
 II.  Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 - 2015 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 02/1212 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje   

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 - 2015, 
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2. ukládá 

řediteli sekretariátu Rady po projednání úkolů týkajících se alkoholu s ministerstvem 
zdravotnictví, prostřednictvím předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
předložit návrh Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 
až 2015 vládě ke schválení neprodleně po jednání RVKPP, 

3.   žádá 

sekretariát Rady o předložení plánu legislativních a nelegislativních úkolů vlády po jeho 
schválení na příštím zasedání RVKPP k projednání. 

 

 

V.  Různé 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 05/1212 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ukládá sekretariátu RVKPP svolat mezirezortní pracovní skupinu pro metamfetamin 
a informovat Radu o aktuální situaci v oblasti trhu s metamfetaminem a přeshraničním 
pašování pervitinu na následujícím jednání Rady. 

 

 
       

Dne  11. 12. 2012 

Zpracoval: 
JUDr. Charypar   Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 

Přílohy k záznamu – jen u originálu: 

1. Prezenční listina 
2. Zmocnění zástupců členů RVKPP 


