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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
z jednání dne 5. října 2010 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) se konalo ve 
Strakově akademii, v místnosti č. 179,  za přítomnosti minimálně 7 členů a maximálně 10 členů 
resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále „člen“) z celkového počtu 13 členů. ( Někteří 
odešli během jednání) Rada byla usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

Jednání vedl výkonný místopředseda, kterým je Mgr. Jindřich Vobořil, ředitel sekce protidrogové 
politiky (dále „Mgr. Vobořil“). Po celou dobu se jednání jako hosté účastnili: MUDr. Viktor Mravčík 
(vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti), Ing. Lucia Kiššová 
(pověřená vedením oddělení koordinace a financování) a Michaela Hochmanová (oddělení 
koordinace a financování) z Úřadu vlády České republiky. 

Jako hosté se dále jednání účastnili: Mgr. Martina Ozorovská (MŠMT), plk. Mgr. Milan Hospodka 
(Vězeňská služba ČR), Mgr. Czeslaw Walek (ředitel Sekce pro lidská práva – Úřad vlády ČR). 

Program  

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 

IV. Realizace protidrogové politiky krajů v roce 2009 – souhrnná zpráva – tento bod byl 
projednán jako poslední 

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

VI. Návrh na jmenování ředitele Sekce protidrogové politiky členem Správní rady Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 

VII. Informace o připravované misi Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik (INCB) v České 
republice 

VIII. Různé 

a) Změna systému financování služeb pro uživatele drog – tento bod projednán jako IV. 

 

Projednání programu: 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

Byly podány ústní informace k následujícím usnesením: 

- usnesení č. 08/0109 – bod 3) 

- usnesení č. 03/0610 – bod 2) a bod 4) 

- usnesení č. 08/0610 – bod 2),  

která ještě nebyla zcela splněna. 
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Ostatní úkoly byly splněny. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 01/1010 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. Výroční zpráva o stavu ve v ěcech drog v České republice v roce 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 02/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí   

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009, 

2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi RVKPP předložit Výroční zprávu o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2009 vládě ČR do 30. října 2010, prostřednictvím předsedy 
RVKPP, 

b) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti předložit 
Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 v anglické verzi  
Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu do 
30. října 2010.  
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III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové po litiky na období 2010 až 2012 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 03/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012,  

2. doporu čuje  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit návrh Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 vládě ke schválení 
neprodleně po jednání RVKPP, včetně zajištění jeho finančního krytí. 

 

VIII. Změna systému financování služeb pro uživatele drog  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 08/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí  

informaci o neuspokojivé situaci ve financování sítě adiktologických služeb, 

2. ukládá  

řediteli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vypracovat návrh změny  
systému  financování  sítě  služeb  pro  uživatele  drog  a  předložit  jej  RVKPP  do 30. 6. 2011. 

 

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

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 05/1010 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  



RVKPP  5.10.2010 

 Počet stran celkem 5 / strana 4 
 

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. 

 

 
VI. Návrh na jmenování ředitele Sekce protidrogové politiky členem Správní rady 

Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogov ou závislost 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 06/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

návrh na jmenování ředitele Sekce protidrogové politiky Mgr. Jindřicha Vobořila, národního 
protidrogového koordinátora, zástupcem České republiky ve Správní radě Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 

2. doporu čuje  

předsedovi RVKPP jmenovat Mgr. Jindřicha Vobořila zástupcem České republiky ve Správní 
radě Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. 

 

 
VII. Informace o p řipravované misi Mezinárodní rady pro kontrolu narko tik (INCB) v České 

republice 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 07/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   bere na v ědomí  

informaci o připravované misi Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik (INCB) v České republice, 

2.   vyzývá  

dotčené resorty k zajištění součinnosti se sekretariátem RVKPP při organizaci a zabezpečení 
mise INCB. 

 

IV. Realizace protidrogové politiky kraj ů v roce 2009 – souhrnná zpráva  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 04/1010 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

bere na v ědomí   
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Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky krajů v roce 2009. 

Různé 

Na závěr jednání Mgr. Vobořil informoval, že sekretariát RVKPP plánuje předložit na některém 
z příštích jednání RVKPP návrh změny statutu RVKPP, protože je třeba zrevidovat, která témata 
mají zůstat v gesci RVKPP a která by mohla být projednávána na nižší úrovni. 

Jednání bylo ukončeno v 11:25 hodin.  

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


