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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 11. června 2009 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) vedl výkonný 
místopředseda, kterým je MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády 
České republiky. Předseda Rady,  Ing. Jan Fischer, CSc., byl omluven. Jednání bylo přítomno 11 členů resp. 
jejich zástupců se zmocněním k hlasování (z celkového počtu 13 členů; u některých hlasování byl počet 
přítomných nižší pro krátkodobou nepřítomnost v sále). Na jednání byla přítomna PaedDr. Těmínová 
Richterová, která obdržela od člena Rady MUDr. Dvořáčka doporučení k zastupování bez zmocnění 
k hlasování; tento hlas není proto započítáván. 

Program        

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30. 1. 2009 

II. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2008 

III. Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 a příprava Národní strategie 
protidrogové politiky na období od roku 2010 

IV. Návrh na změnu poskytnutí dotací na realizaci projektů protidrogové politiky (změna usnesení RVKPP č. 
04/0109 v bodě 1a) a usnesení RVKPP č. 04a/0109) 

V. Metodika dotačního řízení programů protidrogové politiky RVKPP pro rok 2010  

VI. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací programům 
protidrogové politiky 

VII. Mezinárodní srovnání výsledků školní studie o alkoholu a drogách ve školní populaci ESPAD 2007 a 
realizace Souboru opatření směřujících k redukci intenzivního užívání konopí v ČR  

VIII. Dotační řízení resortů pro programy protidrogové politiky – zpráva o dotovaných projektech a priority dotací 
na rok 2010 

 
IX. Informace o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky 

X. Různé 

Přijatá usnesení 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30. ledna 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 01/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

 informaci o plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30. ledna 2009. 
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II.  Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 02/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2008 uvedenou v příloze 
1, 

2. ukládá 

předsedovi RVKPP 

předložit Výroční zprávu o činnosti RVKPP za rok 2008 vládě ČR do 30. 6. 2009. 

III. Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 a příprava Národní strategie 
protidrogové politiky na období od r. 2010 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 03/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

a) plán evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 podle přílohy 1, 

b) ustavení a složení Rady pro evaluaci národní strategie podle přílohy 2, 

2. ukládá 

a) svým členům  

aa) zajistit  účast zástupců svých resortů ve výborech RVKPP, které jsou dočasně pověřeny 
vykonáváním aktivit týkajících se evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 
2005-2009 a přípravy nové strategie na období od roku 2010, 

ab) předložit informace o procesu implementace Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2007-2009 ve své gesci a o realizaci jednotlivých aktivit dle 
struktury Hodnotící zprávy realizace aktivit Akčního plánu  (struktura otázek uvedena v příloze 3 
do 15. 10. 2009, 

ac) předložit výstupy z realizace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2007-2009 do 15.10.2009, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP  

ba) koordinovat aktivity týkající se evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-
2009 a přípravy nové strategie na období od r. 2010, 

bb) zabezpečit společná jednání všech výborů RVKPP za účelem realizace aktivit uvedených 
v předchozím bodě, 

bc) zabezpečit účast dalších odborníků na aktivitách týkajících se evaluace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2005-2009 a přípravy nové strategie na období od r. 2010, 
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bd) předložit RVKPP návrh národní strategie protidrogové politiky na období od roku 2010 tak, aby 
mohla být předložena vládě do 31. 12. 2009, 

be) předložit RVKPP vyhodnocení Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 tak, 
aby mohla být předložena vládě do 31. 3. 2010. 

IV.  Návrh na změnu poskytnutí dotací na realizaci projektů protidrogové politiky (změna usnesení 
RVKPP č. 04/0109 v bodě 1a) a usnesení RVKPP č. 04a/0109) 

Poznámka: Jedná se o změnu usnesení přijatých RVKPP dne 30. ledna 2009. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 04/0609 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

schvaluje  

a)   změnu bodu 1a) usnesení RVKPP č. 04/0109 ze dne 30. ledna 2009 takto:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky 
– prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009 
v celkovém finančním objemu Kč 100 000 000,00 v následující skladbě: 

 a)  na realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni finanční prostředky 
v celkovém objemu Kč 93 890 000,00 v členění podle přílohy 1, upraveném takto: 

U projektu A-03-04 Streetmobil Drop-in se dotace navržená Dotačním výborem ve výši 
512 000,00 Kč neschvaluje. O částku navrženou Dotačním výborem na tento projekt se 
zvyšuje dotace přidělená projektu A-04-04 Streetwork Drop-in. Navýšení bude uvolněno 
samostatně poté, co projekt A-03-04 Streetmobil Drop-in bude sloučen s projektem A-04-04 
Streetwork Drop-in a sloučený aktualizovaný projekt A-04-04 Streetwork Drop-in bude 
předložen sekretariátu RVKPP.  

b)  změnu přílohy 1, která je součástí výše uvedeného usnesení č. 04/0109, u čtyř projektů takto: 

a) Projekt číslo P-19-09 s názvem: Substituce Ulice, žadatele: Ulice – Agentura terénní sociální práce 
o.s., se sídlem v Plzni, přidělit dotaci na rok 2009 ve výši Kč 0,0;. 

b) Projekt číslo T-04-04 s názvem: Resocializační zařízení pro ženy a dívky drogově závislé Koňákov, 
žadatele: Charita Český Těšín, přidělit dotaci na rok 2009 ve výši Kč 0,0;. 

c) Projekt číslo T-05-04 s názvem: Centrum prevence pro děti a mládež ohrožené závislostmi všeho 
druhu Havířov, žadatele: Charita Český Těšín, se sídlem v Českém Těšíně, přidělit dotaci na rok 
2009 ve výši Kč 0,00; 

d) Projekt číslo U-09-04 s názvem: K – centrum Chomutov s terénním programem, žadatele: 
Občanské sdružení Světlo, se sídlem v Kadani, přidělit dotaci na rok 2009 ve výši Kč 700.000,00, 

c)  změnu usnesení RVKPP č. 04a/0109 ze dne 30. ledna 2009, která zní:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

ukládá  

výkonnému místopředsedovi  
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projednat s vedením Úřadu vlády ČR požadavek Rady, aby dotace na protidrogovou politiku zůstaly 
ve výši Kč 93.890.000,00 s tím, že  finanční prostředky z nevyplacených dotací ve výši Kč 
1.110.000,00 zůstanou v rozpočtu Úřadu vlády na protidrogovou politiku a  budou využity k zajištění 
realizace procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog v r. 2009. 

V. Metodika dotačního řízení programů protidrogové politiky 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 05/0109 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

a) Dotační oblasti a priority programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2010 (příloha 1),  

b) Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky 
(příloha 2) s připomínkami uvedenými v záznamu, 

c) Harmonogram dotačního řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2010 (příloha č. 3), 

2. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP  

a) zajistit průběh dotačního řízení protidrogové politiky RVKPP na rok 2010 dle schváleného 
harmonogramu dotačního řízení a metodiky pro poskytování dotací, 

b) předložit metodiku hodnocení projektů na příští jednání RVKPP. 

Členové Rady dále bez hlasování vyjádřili souhlas s tím, že sekretariát RVKPP má pokračovat ve zpracování 
metodiky posuzování projektů podle  zásad navržených v příloze č. 1.  

VI. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací programům 
protidrogové politiky 

Bez diskuse. 

Rada přijala (hlasy 9 členů; 1 člen se zdržel) usnesení č. 06/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
1. schvaluje  

udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky uvedeným v Návrhu Výboru pro 
udělování certifikací na udělení certifikace odborné způsobilosti podle výsledků jednotlivých místních 
šetření, 

2. ukládá 

předsedovi Výboru pro udělování certifikací  

informovat dopisem statutární zástupce certifikovaných služeb bezprostředně po projednání Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky o výsledku certifikačního procesu.  
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VII. Mezinárodní srovnání výsledků školní studie o alkoholu a drogách ve školní populaci ESPAD 2007 
a realizace Souboru opatření směřujících k redukci intenzivního užívání konopí v ČR 

Pro nedostatek času bylo dohodnuto, že MŠMT pošle podrobnější informaci o tom jaká opatření vyvodit 
z výsledků studie ESPAD v rezortu školství, jako samostatný bod v rámci bodu X – různé. Informace a z ní 
vyplývající usnesení budou projednány per rollam. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 07/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

vyhodnocení mezinárodního srovnání výsledků školní studie o alkoholu a drogách ve školní populaci 
ESPAD 2007 uvedené v příloze 1, 

2. schvaluje 

návrh realizace Souboru opatření směřujících k redukci intenzivního užívání konopí v ČR uvedeného 
v příloze 2, 

3. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

a) nárokovat finanční prostředky na realizaci Souboru opatření směřujících k redukci intenzivního užívání 
konopí v ČR v r. 2010 z kapitoly 398 státního rozpočtu – Všeobecná pokladní správa, 

b) předložit výsledky studie ESPAD 2007 k širší odborné diskuzi s cílem analyzovat současnou situaci a 
případně navrhnout další odpovídající opatření protidrogové politiky do 31. 10. 2009, 

c) rozpracovat s využitím odborné diskuse návrh na realizaci Souboru opatření směřujících k redukci 
intenzivního užívání konopí v ČR v závislosti na jeho finančním krytí do 30. 11. 2009,   

d) zahrnout do strategických dokumentů protidrogové politiky ČR s platností od r. 2010 opatření 
směřující k redukci intenzivního užívání konopí a případná další opatření protidrogové politiky. 

VIII. Dotační řízení rezortů pro programy protidrogové politiky – zpráva o dotovaných projektech a 
priority dotací na rok 2010 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 08/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

zprávu členů RVKPP o dotovaných projektech a ostatních aktivitách realizovaných v rámci protidrogové 
politiky v roce 2008 a zprávu svých členů o připravovaných dotačních řízeních (prioritách) programů 
protidrogové politiky na rok 2010. 
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IX. Informace o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 09/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

a) zprávu předsedy HDG (Horizontal Working Party on Drugs) o koordinaci členských zemí EU na 52. 
zasedání CND uvedenou v příloze 1,  

b) informaci o setkání národních protidrogových koordinátorů zemí EU a symposiu „Užívání met-/amfetaminu 
– sdílení zkušeností“, uvedenou v příloze 2. 

X. Různé 

a) Návrh na jmenování předsedy Dotačního výboru RVKPP (Výboru RVKPP pro poskytování 
účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku) 

Rada přijala (hlasy 8 přítomných členů, 2 členové se zdrželi) usnesení č. 10/0609 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

návrh Dotačního výboru RVKPP jmenovat předsedou Dotačního výboru pracovníka sekce protidrogové 
politiky Úřadu vlády ČR Mgr. Petra Chytila, 

2. doporučuje 

předsedovi RVKPP 

jmenovat předsedou Dotačního výboru RVKPP pracovníka sekce protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Mgr. 
Petra Chytila. 

V tomto místě jednání se členové, vzhledem k tomu, že vypršel plánovaný čas jednání, rozhodli jednání 
přerušit a body nově navržené k projednání v bodu X projednat per rollam. O takto projednaných bodech bude 
vyhotoven samostatný záznam z jednání.  

Zpracovala: 
Ing. Eva Škrdlantová 

 doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 
 výkonný místopředseda 

Přílohy k záznamu – jen u originálu: 
1. Prezenční listina 
2. Zmocnění zástupců členů RVKPP 


