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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 1. března 2011 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo zahájeno 
v 10:10 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 179. Omluveni byli předseda Rady a zástupce 
Ministerstva spravedlnosti ČR.  Jednání bylo přítomno 11 členů, resp. jejich zástupců se zmocněním 
k hlasování (dále „člen“) z celkového počtu 13 členů. Rada byla usnášeníschopná po celou dobu 
jednání. 

Program  

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Návrh na rozdělení dotací z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před drogami, alkoholem, 
nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 

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

IV. Informace o pozměňovacím návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

V. Různé:  

Informace  o stavu sběru dat o přestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

 

Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

Kontrola se týkala usnesení z posledních dvou jednání Rady, a to ze dne 5. října a 13. prosince 
2010. 

 

:- - usnesení č. 02/1010 – bod 2) 

Výroční  zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 vzala vláda na vědomí dne 
3. listopadu 2010. Anglická verze Výroční zprávy byla zaslaná Evropskému monitorovacímu centru 
pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu. 

 

- usnesení č. 03/1010 – bod 2) 

Dne 25. listopadu 2010 proběhlo na Úřadu vlády ČR jednání k vypořádání vnějších připomínek 
k Akčnímu plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012. Text 
materiálu byl následně upraven. Vláda materiál projednala 19. ledna 2011. 
 

- usnesení č. 07/1010 – bod 2) 
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Mise INCB v České republice proběhla ve dnech 15., 16. a 18. listopadu 2010. Misi organizačně 
zajišťoval a koordinoval sekretariát RVKPP. Na zajištění akce se aktivně a úspěšně podílely resorty 
- Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo zahraničních věcí.  
 
- usnesení č. 02/1210 – bod 2a) 
 
Rozpočtová kapitola 304 Úřadu vlády ČR bude v nejbližších dnech posílena o dodatečných 
10 mil Kč na realizaci aktivit akčního plánu a na podporu služeb a programů protidrogové politiky 
z kapitoly všeobecné pokladní zprávy.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 01/0311 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na v ědomí 

informaci o plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

II. Návrh na rozd ělení dotací z kapitoly Ú řadu vlády ČR – prevence p řed drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 

Mgr. Vobořil uvedl materiál k danému bodu. Materiál obsahuje dvě alternativní varianty návrhů na 
rozdělení dotací na r. 2011. První varianta (alternativní usnesení A a příloha 1a) obsahuje návrh na 
rozdělení celkem Kč 75 894 000,-, který byl projednán Dotačním výborem RVKPP ve dnech 15.-17. 
a 21. prosince 2010.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 02/0311 - alternativa B  ve 
znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

návrh na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence 

před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 na realizaci 

jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni v celkovém objemu Kč  84 696 000,--  

v členění podle přílohy 1b, 

2. ukládá 

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky 

převod dotací navržených k uvolnění podle přílohy 1b realizátorům jednotlivých protidrogových 

programů po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem za rok 2010 v předepsané formě. 
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III. Certifikace odborné zp ůsobilosti – návrhy na ud ělení certifikací program ům 
protidrogové politiky 

Mgr. Vobořil shrnul význam certifikací. Certifikace jsou nástrojem hodnocení kvality projektu. 
Udělení certifikátu je podmínkou přidělení dotace.  

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 03/0311 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. Informace o pozm ěňovacím návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

Hlavním  důvodem pro předložení pozměňovacího návrhu zákona, jehož gestorem je Ministerstvo 
zdravotnictví, je nutnost pružně reagovat na rychle se vyvíjející situaci v oblasti zneužívání nových 
syntetických látek jako drog a zařazení 33 těchto nových drog na seznam návykových látek.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 04/0311 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1.   bere na v ědomí 

    informaci o pozměňovacím návrhu zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách 

2. doporu čuje vlád ě 

a) vyslovit souhlas s poslaneckým návrhem novely zákona 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, kterým se zařadí 33 nových látek mezi omamné a psychotropní látky, které jsou 

uvedeny v přílohách zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách,  

b) revidovat seznam omamných a psychotropních látek uvedených v přílohách zákona 

167/1998 Sb., o návykových látkách, v pravidelných intervalech a doplňovat tak přílohy 

tohoto zákona průběžně.  
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3. ukládá 

řediteli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pravidelně informovat Radu o 

činnosti Systému včasného varování před novými drogami v ČR a předkládat Radě návrhy 

Pracovní skupiny Systému včasného varování před novými drogami v ČR na zařazení nových 

látek mezi v ČR kontrované omamné a psychotropní látky. 

 

 

V. Různé - Informace o stavu sb ěru dat o p řestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) 
zákona č. 200/1990 Sb. o p řestupcích 

Materiál představil MUDr. Mravčík. Hlavním problémem je absence údajů o přestupcích podle § 30 
odst. 1 písm. j), tj. držení drog v množství malém, za rok 2009. 
 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 05/0311 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na v ědomí 

informaci   o   stavu   sběru   dat   o   přestupcích   podle   § 30,  odst. 1,  písm. j)  a  k)  zákona 

č. 200/1990 Sb. o přestupcích.  

2. žádá 

Ministerstvo zdravotnictví, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky požádalo kraje o informace o řešených přestupcích podle § 30, odst. 1, 

písm. j) za rok 2009. 

 

Jednání bylo ukončeno v 11.40 

Zpracovala: 
Bc. Hana Rendlová  
 
             Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 
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