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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 17. května 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. Předseda Rady RNDr. Petr 
Nečas byl omluven 

Program  

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

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Návrh na změnu Statutu a Jednacího řádu RVKPP 

III. Informace o dotačních řízeních resortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na 
rok 2012 

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

V. Národní akční plán drogového informačního systému na období 2011-2012 

VI. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2010 

VII. Přehled složení výborů RVKPP 

VIII. Zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 
realizovaných v gesci resortů a RVKPP za rok 2010 

IX. Různé 

 

Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

Kontrola se týkala usnesení z posledního jednání Rady a z předchozích jednání Rady, o jejichž 
plnění nebyla na předchozích jednáních informace k dispozici nebo termín jejich plnění 
přesahoval termín projednávání tohoto materiálu v Radě. 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 01/0511 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

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

politiky, 
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2. souhlasí   

s prodloužením termínu předložení návrhu na změnu systému financování služeb pro 

uživatele drog (usnesení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky č. 08/1010) na říjen 

2011, 

3. připomíná 

       platnost usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92.  

 

II. Návrh na zm ěnu Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
      politiky 

Jednací řád byl p řijat  jednomysln ě 11 hlasy p řítomných členů. 

Dále členové Rady hlasovali o následujícím usnesení: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky nav rhuje p řepracovat Statut Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky ve zkráceném p řipomínkovacím řízení s hlasováním 
per rollam. 

Rada přijala usnesení č. 02/0511 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    doporu čuje  

vládě ke schválení Statut Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky podle návrhu 

sekretariátu uvedeného v příloze 2 se zapracovanými změnami (hlasování: 10-1-1) 

2.    schvaluje  

Jednací řád Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky podle přílohy 3.  

(hlasování: 11-0-0) 

 
III. Informace o dota čních řízeních resort ů a RVKPP pro programy protidrogové 

politiky na rok 2012 
 
 
Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 03/0511 ve znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

schvaluje  

informaci o dotačních řízeních resortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na rok 2012. 
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IV. Certifikace odborné zp ůsobilosti – návrhy na ud ělení certifikací program ům 

                   protidrogové politiky 
Rada přijala (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 04/0511 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. 

 

       V. Národní ak ční plán drogového informa čního systému na období 2011-2012 

 

Bez diskuse. 

 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 05/0511 ve znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   schvaluje 

      Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2011–2012 podle přílohy 1, 

2.   bere na v ědomí 

      zápis ze zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách ze dne 5. dubna 2011 

      uvedený v příloze 2, 

3.   ukládá 

a) svým členům, aby průběžně spolupracovali na realizaci Národního akčního plánu 

drogového informačního systému na r. 2011–2012 a zajistili účast zástupců svých resortů 

na jednáních pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti, 
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b) Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti, aby koordinovalo 

realizaci Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2011–2012 a 

aby podalo RVKPP do 31. 3. 2013 zprávu o jeho realizaci. 

 

VI.    Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové poli tiky 
         za rok 2010 

Bez diskuse. 

 
Rada přijala (hlasy 11 přítomných členů, 1 se zdržel) usnesení č. 06/0511 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2010 

uvedenou v příloze 1, 

 
2. ukládá  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční zprávu o činnosti 

RVKPP za rok 2010 vládě ČR do 31. května 2011. 

  

 

 

 

VII.  Přehled složení výbor ů RVKPP 

 
Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 07/0511 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   bere na v ědomí  

      informaci o složení jednotlivých výborů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

2. potvrzuje 

      platnost nominace zástupců svých resortů, členů Rady vlády pro koordinaci protidrogové       

politiky v jednotlivých výborech, 

3. ukládá 

a) svým členům, kteří nemají zástupce v některém z výborů, aby do 1. června 2011 zaslali 

své nominace sekretariátu Rady, 
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b) řediteli sekretariátu Rady, aby Radě předložil návrhy na změny statutů jednotlivých výborů 

tak, aby došlo ke sjednocení postupů v nominaci a jmenování členů výborů, a to 

nejpozději do října 2011. 

 

VIII.  Zpráva o dotovaných projektech program ů protidrogové politiky a ostatních 
aktivitách realizovaných v gesci resort ů a RVKPP za rok 2010 

 
Rada přijala (hlasy 8 přítomných členů, 1 se zdržel) usnesení č. 08/0511 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   bere na v ědomí 

      zprávu o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách v gesci 

      resortů a RVKPP za rok 2010. 

 

IX. Různé 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 12:15 

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

 
 

 

 


