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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 25. ledna 2008  

 

Zahájení 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) se konalo za 
přítomnosti 12 členů resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování resp. po část jednání jen 11, 
příp. na některá hlasování jen 10 členů z celkového počtu 13 členů. Rada byla usnášeníschopná po 
celou dobu jednání. Jednání vedl výkonný místopředseda, kterým je MUDr. PhDr. Kamil Kalina, 
CSc., ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky; předseda Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky Ing. Mirek Topolánek byl omluven. Části jednání se účastnil jako 
host PhDr. Ladislav Csémy, předseda Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách a hlavní 
řešitel české části studie ESPAD. 

Program 

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) přijat program jednání v upraveném znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 21.9.2007 

II. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence 
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2007  

III. Návrh na rozdělení finančních prostředků  z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před 
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2008  

IV. Certifikace odborné způsobilosti - informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací 
programům protidrogové politiky 

V. Mezinárodní spolupráce a předsednictví ČR v Radě EU 

VI. Financování programů protidrogové politiky 

VII. Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2008 

VIII. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2007 

IX. Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích   

X. Pracovní skupina RVKPP pro nelátkové závislosti 

XI. Různé 

Na návrh MUDr. Džamily Stehlíkové, místopředsedkyně Rady (dále „MUDr. Stehlíková) byla do 
bodu XI – Různé zařazena pod písm. e) ústní Informace o situaci v oblasti HIV/AIDS na základě 
údajů zveřejněných Národní referenční laboratoří pro AIDS. 
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Projednání programu: 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 21. 9. 2007 

Všechny úkoly z usnesení RVKPP dne 21. 9. 2007 byly splněny.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 01/0108 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  
 zprávu o plnění usnesení RVKPP ze dne 21. 9. 2007. 

II.  Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky 
– prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2007 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 02/0108 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

schvaluje  
a) čerpání dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky 

v roce 2007 uvedený v Příloze 1 tohoto materiálu, 

b) čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České 
republiky v roce 2007 – určených na odborné činnosti realizované prostřednictvím 
sekretariátu RVKPP uvedený v Příloze 2 tohoto materiálu. 

III. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před 
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2008 

Po diskusi se členové rozhodovali hlasováním o novém znění usnesení k tomuto bodu jednání. Dílčí 
hlasování: 

Dílčí hlasování 03/0108-1: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky doporučuje podpořit jako výjimku z metodiky, 
schválené RVKPP v červnu 2007 projekt č. S-28-08: ambulantní léčba pacientů s problematikou 
abúzu návykových látek (žadatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice 
Středočeského kraje, Nemocnice s poliklinikou Mělník) jako výjimku z metodiky, schválené RVKPP 
v červnu 2007.  
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Schváleno 10 hlasy z 11 přítomných (1 člen se zdržel). 

Dílčí hlasování 03/0108-2: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na návrh výkonného místopředsedy RVKPP 
navrhuje poskytnout na projekt č. S-28-08 dotaci ve výši 300 000,00 Kč. 

Schváleno jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů). 

Dílčí hlasování 03/0108-3: 

RVKPP se shoduje na tom, že dotace na protidrogovou politiku v rámci dotačního řízení RVKPP 
mají být napříště poskytovány bez ohledu na právní formu žadatele. 

Schváleno jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů). 

Dílčí hlasování 03/0108-4: 

Usnesení č. 03/0108 se v bodu 1. a) mění a doplňuje jak je zvýrazněno níže. 

Schváleno jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů). 

Dílčí hlasování 03/0108-5: 

Usnesení č. 03/0108 se v bodu 1. b) mění a doplňuje jak je zvýrazněno níže. 

Schváleno jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů). 

Rada poté přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 03/0108 v upraveném 
znění: 

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 
2008 v celkovém finančním objemu 100 000 000,00 Kč v následující skladbě:  

a)  na realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni finanční prostředky 
v celkovém objemu 95 300 000,00 Kč v členění podle Přílohy 1 a zápisu z jednání Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 25. 1. 2008,  
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b)  k zabezpečení aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky v roce 2008 částku ve výši 
4 700 000,00 Kč v členění podle přílohy 2 a zápisu z jednání Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky dne 25. 1. 2008, 

2.  ukládá 
výkonnému místopředsedovi RVKPP  

zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky převod dotací schválených 
k uvolnění v bodě 1 tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů po 
předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem za rok 2007 v předepsané formě. 

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

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 04/0108 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  
zprávu o dosavadním průběhu certifikačního procesu služeb pro uživatele drog,  

2. schvaluje 
udělení certifikace odborné způsobilosti a certifikace odborné způsobilosti s podmínkou 
programům protidrogové politiky uvedeným v materiálu Návrh Výboru pro udělování certifikací 
na udělení / neudělení certifikace, 

3. 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, 

4. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

zajistit provedení nového místní šetření (kontrolní certifikace) jiným týmem v zařízení Centrum 
sociálně zdravotních služeb, Praha jako podklad pro rozhodnutí, zda tomuto zařízení udělit či 
neudělit certifikaci.. 

V. Mezinárodní spolupráce a předsednictví ČR v Radě EU 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 05/0108 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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1. schvaluje  

záměry a priority českého předsednictví v Horizontální pracovní skupině pro problematiku drog 
Rady EU (HDG),  

2. ukládá 

svým členům 

a) zajistit v rámci resortních kompetencí zefektivnění spolupráce svých zástupců na činnosti 
Resortní koordinační skupiny pro problematiku drog,  

b) zajistit aktivní účast na přípravách a realizaci předsednictví České republiky v Horizontální 
pracovní skupině pro problematiku drog Rady EU, 

c) zajistit expertní zajištění účasti České republiky na jednáních Horizontální pracovní skupiny 
pro problematiku drog Rady EU,  

3. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

a) zpracovat program meziresortní přípravy a realizace předsednictví České republiky v Radě 
EU pro oblast protidrogové politiky (včetně návrhu rozpočtu) a tento program předložit na 
příštím jednání RVKPP ke schválení, 

b) pravidelně informovat na jednáních RVKPP o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU pro 
oblast protidrogové politiky. 

VI. Financování protidrogové politiky 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů; 1 člen byl mimo jednací místnost) usnesení 
č. 06/0108 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  
a) informaci o financování protidrogových služeb – trendy k r. 2007, uvedenou v Příloze 1 

tohoto materiálu,  

b) informaci o tématech pro mimořádné dotační programy, uvedenou v Příloze 2 tohoto 
materiálu, 

2. schvaluje 

složení pracovní skupiny RVKPP pro financování protidrogové politiky a tématické okruhy, jimiž 
se bude zabývat, 

3. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

a) zajistit ihned doplnění pracovní skupiny RVKPP pro financování protidrogové politiky, 
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b) zařazovat informace o financování protidrogové politiky a výstupy pracovní skupiny 
pravidelně na jednání RVKPP, 

4. konstatuje problémy vyplývající z nedostatku finančních prostředků na programy 
protidrogové politiky v roce 2008 a ukládá  

výkonnému místopředsedovi RVKPP  

projednat se členy Rady možnost navýšení prostředků na projekty protidrogové politiky  na rok 
2008.  

VII. Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2008-2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů; 1 člen se z dalšího jednání omluvil, 1 mimo 
místnost) usnesení č. 07/0108 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  
Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2008-2009 (příloha č. 1), 

2. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách ze dne 8. 1. 2008 (příloha 
č. 2), 

3. ukládá 
a) svým členům 

 spolupracovat průběžně na realizaci Národního akčního plánu drogového informačního 
systému na r. 2008-2009 a zajistili účast jmenovaných zástupců svých resortů na jednáních 
pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 

b) Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti 

 koordinovat realizaci Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2008-
2009 a podat RVKPP do 31. 3. 2010 zprávu o jeho realizaci. 

VIII. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2007 

Host – PhDr. Ladislav Csémy, hlavní řešitel české části studie ESPAD (dále „PhDr. Csémy“) 
informoval o hlavních výsledcích české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD) 2007.  
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Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 08/0108 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  
výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) realizované 
v roce 2007 (viz Příloha), 

2. ukládá 
výkonnému místopředsedovi RVKPP 
a) zajistit další opakování studie ESPAD v r. 2011, 
b) prostřednictvím Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
 zveřejnit výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 

2007, 
c) zohlednit výsledky studie ESPAD v dalších koncepčních dokumentech protidrogové politiky 
ČR a dalším rozhodování  RVKPP  

IX.  Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích 

Členové Rady se shodli, že tento bod nebude pro nedostatek času na diskusi projednán s výjimkou 
zřízení pracovní skupiny.  

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 09/0108 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ukládá  
výkonnému místopředsedovi RVKPP  

ustavit pracovní skupinu „Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“. 

X.  Pracovní skupina RVKPP pro nelátkové závislosti 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 10/0108 ve znění navrženém na 
jednání: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  
„Zápis a výstupy z jednání Pracovní skupiny pro nelátkové závislosti RVKPP“ ze dne 
17. 1. 2008, 
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2. schvaluje 
předložené personální složení pracovní skupiny a strategický záměr její činnosti. 
 

XI. Různé  

a)  Návrh na změnu statutu a jednacího řádu Výboru zástupců resortů a institucí 

b)   Návrh na změnu statutu a jednacího řádu Výboru zástupců regionů 

c)  Plán činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2008 

d)  Plán činnosti Výboru zástupců resortů a institucí na rok 2008 

e)  Informace o situaci HIV/AIDS v ČR na základě informací zveřejněných Národní referenční 
laboratoří 

Členové Rady se shodli na tom, že bod XI nebude pro nedostatek času na jednání dne 
25. 1. 2008 diskutován. Výkonný místopředseda RVKPP zašle členům Rady podklady pro 
jednání o formou „per rollam“ k bodu XI písm. a) až d). Výsledky budou zaznamenány v dodatku 
k záznamu z jednání dne 25. 1. 2008.  

Body IX (kde bylo na jednání dne 25. 1. 2008 schváleno pouze zřízení pracovní skupiny a 
materiál samotný nebyl projednáván) a XI písm. e) budou zařazeny na příští jednání Rady.  

 

 

 MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.  
 výkonný místopředseda 
  

 


