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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 1. června 2007 

Jednání vedl předseda vlády Ing. Mirek Topolánek, předseda Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (dále „Rada“). Jednání se zúčastnilo 9 členů Rady, resp. jejich zástupců 
(přičemž 2 se dostavili až po zahájení jednání); 1 člen byl omluven. Funkce výkonného 
místopředsedy Rady není obsazena.  

Program 

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) přijat program jednání v následujícím znění: 

I. Kontrola usnesení z minulého jednání Rady dne 26.3.2007 

II. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období  2007 až 2009 

III. Dotační řízení programů protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
pro rok 2008 

IV. Návrh na jmenování ředitele sekretariátu členem Správní rady Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost v Lisabonu 

V. Různé 

Projednání programu: 

I.  Kontrola usnesení z minulého jednání Rady dne 26.3.2007 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 1/0607 ve znění: 

1. bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení z jednání Rady dne 26.3.2007, 

2.  ukládá  

a) řediteli sekretariátu Rady zařazovat tento bod pravidelně do programu jednání Rady, 

b) ministru práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví, ministryni školství, mládeže a 
tělovýchovy a ministru spravedlnosti zajistit součinnost členů Výboru zástupců resortů za 
jejich resort při plnění úkolu, 

c) řediteli sekretariátu Rady předložit na příštím jednání Rady souhrnnou zprávu a přehled  
podmínek, zásad a priorit dotačních řízení Rady a resortů na protidrogovou politiku 
v r. 2007. 
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II. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období  2007 až 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 2/0607 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 až 2009,  

2.  ukládá 
předsedovi RVKPP předložit Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2007 až 2009 po vypořádání připomínek k projednání vládě nejpozději do 30. června 
2007. 

 

III. Dotační řízení programů protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky pro rok 2008 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 3/0607 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  
a) návrh na změnu Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 

protidrogovou politiku uvedený v Příloze 1, 

b) Metodický pokyn pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci programů 
protidrogové politiky RVKPP pro rok 2008 včetně formuláře žádosti o poskytnutí finančních 
prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního řízení RVKPP na realizaci projektů 
protidrogové politiky v roce 2008 uvedený v Příloze 2, 

2. ukládá  

a) předsedovi Rady předložit vládě návrh na změnu Pravidel pro vynakládání finančních 
prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku do 30.6.2007, 

b) řediteli sekretariátu Rady zajistit elektronizaci formuláře žádosti o poskytnutí finančních 
prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního řízení RVKPP na realizaci projektů 
protidrogové politiky v roce 2008 do 30.6.2007,  

c) řediteli sekretariátu Rady vyhlásit dotační řízení Rady na rok 2008 na stránkách Rady na 
www.vlada.cz do 30.6.2007, 

d) řediteli sekretariátu Rady zpracovat metodické doporučení pro souhrnné stanovisko krajů 
k projektům žádajícím o dotaci a po projednání v Pracovní skupině pro vertikální koordinaci 
zveřejnit na stránkách Rady na www.vlada.cz do 30.6.2007. 
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IV.  Návrh na jmenování ředitele sekretariátu členem Správní rady Evropského 
monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost v Lisabonu 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 4/0607 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
ukládá  

předsedovi RVKPP jmenovat zástupcem Správní rady Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost (EMCDDA) za Českou republiku ředitele sekretariátu RVKPP (sekce 
protidrogové politiky Úřadu vlády ČR) MUDr. PhDr. Kamila Kalinu, CSc.  

V. Různé  

Sekretariát Rady předložil přímo na jednání Rady koncept „Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky za rok 2006“. Usnesení v tomto smyslu navrženo nebylo – úkol se 
bude plnit na základě zadání uvedeného v tomto záznamu. 
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