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RVKPP  29. 1. 2013 

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a kone čné znění přijatých usnesení 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky v roce 2013 z kapitoly Úřadu vlády
ČR

III. Návrhy na podporu projektů protidrogové politiky v roce 2013 v dotačních řízeních jednotlivých
resortů

IV. Hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2010 - 2012

V. Zpráva o situaci v oblasti metamfetaminu

VI. Přehled plánovaných legislativních a nelegislativních prací vlády pro rok 2013 týkajících se
protidrogové politiky

VII. Různé

I.  Kontrola pln ění usnesení z p ředchozího jednání RVKPP dne 11. prosince 2012  

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na v ědomí  informaci o plnění usnesení z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.  

II. Návrh na rozd ělení dotací na projekty protidrogové politiky v roce 2013 z kapitoly Ú řadu vlády ČR

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 2 se zdrželi – usnesení č. 02/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje

a) návrh dotace pro projekt A-59-13 Dofinancování ambulantních provozů Kliniky adiktologie VFN
Praha 2 a 1. LF UK v Praze ve výši 191 000 Kč,

b) návrh na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády české republiky – prevence před 
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2013 na realizaci jednotlivých 
projektů  protidrogové  politiky  v celkovém  objemu  76 350 000  Kč v členění podle přílohy 2,

2. ukládá

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky převod 
dotací navržených k uvolnění podle přílohy 2 realizátorům jednotlivých protidrogových  programů. 
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III. Návrhy na podporu projekt ů protidrogové politiky na rok 2013 v dota čních řízeních jednotlivých
resort ů 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 03/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí

návrhy na podporu projektů protidrogové politiky v rámci dotačních řízení resortů MŠMT a MSp,
které jsou uvedeny v příloze 1 a 2,

2. ukládá

ministru práce a sociálních věcí a ministru zdravotnictví předložit návrhy na  podporu projektů
protidrogové politiky v rámci dotačních řízení svých resortů na nejbližším jednání Rady.

IV. Souhrnná zpráva o spln ění Ak čního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období let 2010-2012  

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 04/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí

souhrnnou zprávu o splnění akčního plánu realizace národní strategie protidrogové politiky na
období let 2010-2012  podle přílohy  1,

2. doporu čuje

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit zprávu na jednání vládě pro
informaci do 31. ledna 2013.

V. Zpráva  o  vývoji  situace  v oblasti  výroby,  nabídky  a  poptávky  po  metamfetaminu¨v ČR 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 05/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

2. bere na v ědomí

Zprávu o vývoji situace v oblasti výroby, nabídky a poptávky po metamfetaminu v ČR,

3. pov ěřuje

a) výkonného místopředsedu Rady a Národního protidrogového koordinátora, aby inicioval jednání
národních protidrogových koordinátorů ČR a Německa a místních protidrogových koordinátorů
příhraničních spolkových zemí a krajů za účelem stanovení  dlouhodobých kroků při řešení situace
v daných regionech,

b) výkonného místopředsedu Rady a Národního protidrogového koordinátora a Zmocněnkyni vlády pro
lidská práva, aby iniciovali jednání se zástupci Svazu Vietnamců v ČR a dalších sdružení občanů
vietnamské národnosti s cílem napomoci řešení situace v oblasti výroby, nabídky a poptávky po
metamfetaminu v České republice,

c) vedoucího Národního monitorovacího  střediska pro drogy a drogové závislosti ke svolání jednání
Pracovní skupiny pro metamfetamin, aby se zabývala návrhem ministerstva vnitra na změnu
nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za
jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních  látek, přípravků je
obsahujících  a jedů,  ve znění nařízení vlády  č. 4/2012 a podala zprávu RVKPP,
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4. ukládá

výkonnému místopředsedovi Rady a Národnímu protidrogovému koordinátorovi, aby při přípravě a
realizaci úkolů uvedených pod bodem 2 tohoto usnesení postupoval v koordinaci s ministerstvem
vnitra,

5. žádá

ministra zdravotnictví, aby pověřil Státní ústav pro kontrolu léčiv zmapováním  možností omezení
dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu v zemích EU v souladu s evropskou lékovou
legislativou.

Vl.  Přehled  plánovaných   legislativních   a   nelegislativních   prací  vlády   pro   rok  2013 týkajících 
se protidrogové politiky  

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 06/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinací protidrogové politiky 

žádá  své členy, aby materiály legislativní a nelegislativní povahy, které mají charakter dokumentu 
podmiňujícího zásadním způsobem realizaci protidrogové politiky v ČR, předkládali Radě podle 
možnosti k projednání nebo pro informaci. Pro rok 2013 se jedná především o následující materiály: 
návrh zákona o ochraně před škodami působenými návykovými  látkami,  Národní akční plán k 
omezení škod způsobených alkoholem, Národní strategii primární prevence rizikového chování v 
působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 - 2018 a návrh na změnu 
nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy 
a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a 
jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012. 

Vll. Studie o sociáln ě patologických dopadech hazardních her na spole čnost v České republice  

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 07/0113 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí

informaci  o  zahájení  studie  o  sociálně  patologických  dopadech  hazardních  her  na společnost
v české republice,

2. žádá

své členy, aby nominovali zástupce do pracovní skupiny, která se bude zpracováním studie
zabývat.

VIII. Různé

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 08/0113 ve 

znění: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

žádá  ministra zdravotnictví  o podání informace o situaci ve  FN Motol na následujícím jednání Rady. 

* * * 




