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Závěry z jednání RVKPP dne 18. března 2021 – výsledky hlasování a 
konečné znění přijatých usnesení  

Program: 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP 
II. Revize poradních a pracovních orgánů RVKPP  
III. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019  
IV. Jmenování nového alternáta za ČR do správní rady Evropského monitorovacího centra 

pro drogy a drogovou závislost  
V. Materiály pro informaci  

a) Aktuality v oblasti CBD produktů  
b) Informace o plnění aktivity Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021: "Sledovat a 
monitorovat mezinárodní vývoj v oblasti regulace konopných drog, zejména v 
členských státech EU, včetně monitoringu společenských dopadů legislativních 
změn"  

c) Informace o vývoji v oblasti hazardního hraní v ČR v roce 2020 
d) Souhrnná závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k omezení škod působených 

alkoholem v České republice pro období 2015 až 2018 
VI. Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence 

rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách 
VII. Různé 

a) Poděkování poskytovatelům a všem pracovníkům adiktologických služeb 
b) Informace o testování a očkování Covid-19 u osob bez zdravotního pojištění/osob 

bez přístřeší, kteří jsou klienti adiktologických služeb a očkování u pracovníků služeb 
sociální prevence 

c) Novelizace zákona č. 167/1998 Sb., Zákona o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů 

d) Dopady pandemie Covid-19 na vývoj počtu klientů, výkonů a služeb 

Projednání programu: 

VI. Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence 
rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách 

Rada přijala hlasy přítomných 21 členů pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení č. 06/0321 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. ukládá  

a) ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministru zdravotnictví, ministryni práce a 
sociálních věcí, tajemnici Rady vlády pro duševní zdraví a výkonné místopředsedkyni 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky dopracovat materiál Návrh postupu a 
realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a 
podpory duševního zdraví ve školách, 

b) výkonné místopředsedkyni Rady vlády pro koordinaci protidrogové předložit Radě co 
nejdříve ke schválení per rollam dopracovaný materiál Návrh postupu a realizace 
opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory 
duševního zdraví ve školách, 

2. žádá 
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ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministra zdravotnictví, ministryni práce a sociálních 
věcí, tajemnici Rady vlády pro duševní zdraví a výkonnou místopředsedkyni Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky realizovat aktivity dle předloženého materiálu, 

3. ukládá 

výkonné místopředsedkyni Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a tajemnici Rady 
vlády pro duševní zdraví informovat obě Rady o plnění aktivit dle předloženého materiálu. 

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. Revize poradních a pracovních orgánů RVKPP  

Rada přijala hlasy přítomných 21 členů pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení č. 02/0321 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

schvaluje  

a) návrh revize poradních a pracovních orgánů Rady dle předloženého materiálu vyjma 
zrušení Pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky, 

b) Statut Výboru rezortů a institucí ve znění změn podle přílohy 1, 

c) Statut Výboru RVKPP pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb ve znění 
změn podle přílohy 2. 

III. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019 
podle přílohy č. 1. 

IV. Jmenování nového alternáta za ČR do správní rady Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost  

Rada přijala hlasy přítomných 21 členů pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení č. 04/0321 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

jmenování Mgr. Kateřiny Horáčkové jako alternáta za Českou Republiku do správní rady 
Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 

2. ukládá  

výkonné místopředsedkyni Rady zaslat jmenovací dopis pro Mgr. Kateřinu  
Horáčkovou předsedkyni správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost. 
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V. Materiály pro informaci  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

a) Informace o aktualitách v oblasti CBD produktů, 

b) Informace o plnění aktivity Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a 
snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021: "Sledovat a 
monitorovat mezinárodní vývoj v oblasti regulace konopných drog, zejména v 
členských státech EU, včetně monitoringu společenských dopadů legislativních 
změn", 

c) Informace o aktuální situaci v oblasti hazardního hraní, 

d) Souhrnnou závěrečnou zprávu o plnění Akčního plánu k omezení škod působených 
alkoholem v České republice pro období 2015 až 2018. 

VII. Různé 

a) Poděkování poskytovatelům a všem pracovníkům adiktologických služeb 

Rada přijala hlasy přítomných členů 18 pro – 0 proti – 0 se zdrželo usnesení č. 07/0321 ve 
znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

děkuje 

poskytovatelům a všem pracovníkům adiktologických služeb za vysoké pracovní 
nasazení v době epidemie COVID-19, díky kterému se daří udržet dostupnost 
adiktologických služeb bez významnějších výpadků. 

b) Informace o testování a očkování COVID-19 u osob bez zdravotního pojištění/osob bez 
přístřeší, kteří jsou klienti adiktologických služeb, a o očkování u pracovníků 
adiktologických služeb  

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

c) Novelizace zákona č. 167/1998 Sb., Zákona o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů 

K tomuto bodu nebyla přijata žádná usnesení. 

d) Dopad pandemie COVID-19 na vývoj počtu klientů, výkonů a služeb 

Rada přijala hlasy přítomných členů 18 pro – 0 proti – 0 se zdrželo usnesení č. 08/0321 ve 
znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ukládá 

výkonné místopředsedkyni Rady předložit na dalším jednání Rady zhodnocení 
dopadu pandemie COVID-19 na vývoj počtu klientů, výkonů a služeb dle 
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zpracovaných závěrečných zpráv projektů, které jsou finančně podporovány 
v rámci dotačního řízení ÚV ČR na rok 2020. 

 

*** 
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