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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
 z jednání dne 20. října 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. Jednání bylo po celou dobu přítomno nejméně 10 a nejvíce 13 členů, resp. 
jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále „člen“) z celkového počtu 14 členů, Rada byla 
usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

 
 
Program  

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 13 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I.    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Rady 

II.   Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2010 

III.  Průběžné hodnocení implementace Akčního plánu 2010 až 2012 

IV. Realizace protidrogové politiky v krajích v roce 2010 - souhrnná zpráva 

V.  Statut Výboru zástupců resortů a institucí, Výboru zástupců regionů a Poradního výboru pro 
sběr dat o drogách 

VI. Metodika zajištění protidrogových služeb ve vězení nestátními neziskovými organizacemi 

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

VIII. Různé   

a) Informace o inovaci standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 

b) Směrnice č. 20/2011 vedoucího Úřadu vlády české republiky o poskytování neinvestičních 
dotací k financování programů protidrogové politiky – znění pro informaci Radě 

c) Informace o procesu nasdílení výkonů pro odbornost adiktologa 

 

 

Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

Rada přijala hlasy 12 přítomných členů usnesení č. 01/1011 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

a) informaci o plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, 
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b) informaci o nové Směrnici č. 20/2011 vedoucího Úřadu vlády České republiky  o 

poskytování dotací k financování programů protidrogové politiky. 
 

2. žádá 
        a) vedoucího Úřadu vlády ČR o respektování zodpovědnosti Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky a její dlouholeté zkušenosti v oblasti koordinace protidrogové politiky 
České republiky, včetně jejího financování, 

 
        b) vedoucího Úřadu vlády ČR, aby zvážil možnosti urychlené aktualizace Směrnice      

v bodech, ve kterých se liší od Metodiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  
 
 
 II.   Výroční zpráva o stavu ve v ěcech drog v ČR v roce 2010 

 Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 02/1011 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 2010, 

2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi RVKPP předložit Výroční zprávu o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2010 vládě ČR do 31. října 2011 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 2010 v anglické verzi  
Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu do 
31. října 2011.  

 
  

III. Průběžné hodnocení implementace Ak čního plánu 2010 až 2012 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 03/1011 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.     bere na v ědomí 

informaci o průběžném hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2010 až 2012, 

2.     souhlasí 

s posunutými termíny plnění úkolů podle přílohy 3, 

3.    ukládá 
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sekretariátu RVKPP, aby při průběžném hodnocení implementace Akčního plánu  realizace           
Národní strategie protidrogové politiky zpracovával informace o plnění všech aktivit, 

4.    deklaruje 

připravenost členů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky i přes nedostatek 
personálních a finančních zdrojů přijmout opatření nutná k realizaci stanovených aktivit, a to 
především těch, která mají vazbu na plnění hlavních očekávaných výstupů a priorit Akčního 
plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012, 

5.    ukládá 

národnímu protidrogovému koordinátorovi svolat meziresortní jednání k vytvoření možnosti     
získání prostředků z Evropského sociálního fondu, případně z odvodu a daní ze zisku       
z hazardních her. 

 
 

 IV. Realizace protidrogové politiky v krajích v ro ce 2010 - souhrnná zpráva 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 04/1011 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1.    bere na v ědomí 

Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky krajů v roce 2010 podle přílohy 1, 

2.    doporu čuje 

       krajům a obcím zajistit dostupnost specializovaných ambulantních zdravotních služeb pro 
uživatele legálních drog. 

 
 

 V.  Statut Výboru zástupc ů resort ů a institucí, Výboru zástupc ů region ů a Poradního 
výboru pro sb ěr dat o drogách 

  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 05/1011 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.     schvaluje 

a) Statut Výboru zástupců resortů a institucí ve znění navrhovaných změn podle přílohy 1, 

b) Statut Výboru zástupců regionů ve znění navrhovaných změn podle přílohy 2, 

c) Statut Poradního výboru pro sběr dat o drogách ve znění změn podle přílohy 3.  
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2.     ukládá 

        výkonnému místopředsedovi RVKPP hledat nové nástroje koordinace protidrogové politiky. 

 

 VI. Metodika zajišt ění protidrogových služeb ve v ězení nestátními neziskovými 
organizacemi 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 06/1011 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    bere na v ědomí 

Metodiku zajištění protidrogových služeb ve věznicích nestátními neziskovými organizacemi 
včetně přílohy, kterou se upravuje formulář pro výkazy klientů a výkonů drogových služeb ve 
vězení pro sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Generální ředitelství 
Vězeňské služby České republiky a jednotlivé věznice, kde jsou drogové služby realizovány, 

2.    doporu čuje 

nestátním neziskovým organizacím, které poskytují nebo hodlají poskytovat protidrogové 
služby ve věznicích, řídit se ustanoveními Metodiky zajištění protidrogových služeb ve 
věznicích nestátními neziskovými organizacemi. 

 
 
 VII. Certifikace odborné zp ůsobilosti – návrhy na ud ělení certifikací program ům 

protidrogové politiky 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 07/1011 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. 

 

 
 VIII. Různé   

 Rada přijala (hlasy 10 přítomných členů – 1 člen se zdržel) usnesení č. 08/1011 ve znění: 
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    Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

 1.   bere na v ědomí 

           a) informaci o inovaci standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, 

     b) informaci o procesu nasdílení zdravotních výkonů pro odbornost adiktologa, 

2.   ukládá 

      Ministerstvu zdravotnictví informovat o dalším vývoji v procesu nasdílení zdravotních výkonů 
      pro odbornost adiktologa, 
 

3.   apeluje 

na vedoucího Úřadu vlády ČR, aby při implementaci zamýšlených administrativních kroků 
nedošlo k rozpadu a k ohrožení funkční sítě služeb v oblasti primární, sekundární a 
terciární prevence, 

 
4.   doporu čuje 

 
            analyzovat, jakým způsobem by se případná finanční restrikce dotkla fungování základní 
 sítě služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence a hledat řešení, která by se 
 nedotkla kvality ani rozsahu sítě služeb. 

 

 
       

Dne 27.10.2011 

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

 
 

 


