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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 23. června 2011 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo 
zahájeno v 10:05 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 179. Předseda Rady RNDr. Petr 
Nečas, JUDr. Daniel Volák a MUDr. Michael Fischer byli omluveni; bez omluvy či známého 
důvodu nebyl přítomen MUDr. Petr Popov. Jednání bylo po celou dobu přítomno 9 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 9 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I.    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Rady 

II.   Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů 
protidrogové politiky  

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

IV. Informace o činnosti pracovní skupiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním 
alkoholu a jiných návykových látek 

V.  Zpráva o vývoji situace v oblasti nabídky metamfetaminu, včetně dostupnosti prekurzorů pro 
jeho výrobu 

VI. Situace v oblasti nových, převážně syntetických drog  v Evropě 

VII. Informace o průběhu 54. zasedání Komise OSN pro narkotika 

VIII. Různé  - Informace z jednání Výboru zástupců regionů 

 

 

Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 01/0611 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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II. Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státní ho rozpo čtu na realizaci projekt ů 
   protidrogové politiky  

 

Materiál představila Ing. Kiššová.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 02/0611 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Metodiku Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky se zapracovanými změnami, které 

vyplynuly z jednání RVKPP dne 23. června 2011, 

2. ukládá  

řediteli sekretariátu RVKPP, aby zajistil průběh dotačního řízení protidrogové politiky RVKPP 

dle metodiky pro poskytování dotací. 

 

III. Certifikace odborné zp ůsobilosti – návrhy na ud ělení certifikací program ům 
protidrogové politiky 

 

Materiál představila Ing. Kiššová. 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 03/0611 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 činnosti pracovní skupiny k Projektu ochrany d ětí a mládeže p řed 
zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek 
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Projekt  představil Mgr. Vobořil. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 04/0611 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

informaci o činnosti pracovní skupiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním 

alkoholu a jiných návykových látek. 

 

V.  Zpráva o vývoji situace v oblasti nabídky metam fetaminu, v četně dostupnosti     
prekurzor ů pro jeho výrobu 

Materiál představil MUDr. Mravčík. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 05/0611 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

Zprávu Pracovní skupiny pro metamfetamin o vývoji situace v oblasti nabídky 

metamfetaminu (pervitinu), včetně dostupnosti prekurzorů a dalších pomocných látek pro 

jeho výrobu v ČR, 

2. ukládá 

Pracovní skupině pro metamfetamin a řediteli sekretariátu RVKPP podat zprávu o realizaci 

navržených doporučení do konce června 2012, 

3.    žádá 

a) ministra zahraničních věcí, aby ministerstvo v rámci mezinárodních jednání v oblasti 

drog, zejména v rámci Evropské unie, upozorňovalo na problematiku volné dostupnosti 

léků s obsahem pseudoefedrinu a efedrinu používaných pro výrobu metamfetaminu 

v okolních státech, případně zahájilo bilaterální jednání s okolními zeměmi s cílem zavést 

systematickou regulaci jejich výdeje v lékárnách na svém území, 

b) národního protidrogového koordinátora o spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a 

přípravu potřebných podkladů pro ministerstvo zahraničních věcí k zahájení jednání 

uvedených v předchozím bodě. 
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VI. Situace v oblasti nových, p řevážně syntetických drog  v Evrop ě 

 

Materiál představil MUDr. Mravčík. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 06/0611 ve znění: 

 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí   

informaci o situaci v oblasti nových, převážně syntetických drog v Evropě, 

2. žádá 

ministra zahraničních věcí, aby ministerstvo ve spolupráci s  národním protidrogovým 

koordinátorem v rámci mezinárodních jednání, zejména v Horizontální skupině pro drogy 

(HDG), otevřelo diskuzi na téma sjednocování národních legislativních a dalších kontrolních 

mechanismů v oblasti nových drog. 

 

VII.   Informace o pr ůběhu 54. zasedání Komise OSN pro narkotika 

 

O průběhu zasedání informoval Mgr. Vobořil.  

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 07/0611 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

informaci o 54. zasedání Komise OSN pro narkotika. 

 

VIII.      Různé  - Informace z jednání Výboru zástupc ů region ů 

Rada hlasovala o dalším návrhu usnesení a přijala 8 hlasy přítomných členů (1 člen byl proti) – 

usnesení č. 08/0611  
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

bere na v ědomí 

informaci z jednání Výboru zástupců regionů upozorňující na riziko plynoucí z případného krácení 

finančních prostředků na protidrogovou politiku v r. 2012. 

 
 
 

 

Dne: 1. července 2011 

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

 
 
 

 

 


