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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 29. dubna 2008  

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo zahájeno za 
přítomnosti 8 členů Rady, resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále „členů“). Někteří členové se 
omluvili z části jednání a 1 člen se dostavil později; jednání tedy bylo přítomno 9 členů, resp. po část jednání 
jen 8 a v závěru jen 7 členů z celkového počtu 13 členů. Rada byla usnášeníschopná po celou dobu jednání. 

Jednání vedl výkonný místopředseda, kterým je doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., ředitel sekce 
protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky (dále „MUDr. Kalina“).  

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení  RVKPP z 25.1.2008. 
II. Hodnocení úkolů Akčního plánu za rok 2007.  
III. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2007. 
IV. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací programům 

protidrogové politiky.  
V. Informace o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky. 

VI. Koncepce předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové politiky (mezirezortní příprava a 
realizace). 

VII. Aktuální situace ve výskytu HIV infekce mezi injekčními uživateli drog. 
VIII. Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích. 
IX. Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách a pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska 

pro drogy a drogové závislosti. 
X. Aktuální situace v oblasti sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog. 

XI. Harmonizace prověřování kvality služeb pro uživatele drog – inspekce MPSV a certifikace RVKPP. 
XII. Různé.  

Bod 12 byl přeřazen na začátek jednání: 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 12/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

navrhuje  

předsedovi RVKPP  

jmenovat v souladu s článkem 6 Statutu RVKPP schváleného usnesením vlády č. 616 ze 4. června 2007 
členem RVKPP  MUDr. Jiřího Dvořáčka, zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 25. 1. 2008 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 01/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

 zprávu o plnění usnesení z 25. 1. 2008. 
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II.  Hodnocení úkolů akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-
2009 za rok 2007 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 02/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  bere na vědomí  

hodnocení úkolů Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky za rok 2007 podle Přílohy 
tohoto materiálu, 

2.  ukládá  

a) členům RVKPP – gestorům jednotlivých úkolů 

aa) podat výkonnému místopředsedovi RVKPP informaci o plnění úkolů označených jako „průběžné“ 
a částečně splněných úkolů za rok 2007 do 15. 6. 2008, 

ab) navrhnout výkonnému místopředsedovi RVKPP úkoly za rok 2007 na vyřazení či přeformulování 
s ohledem na jejich funkčnost – do 15. 6. 2008, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP 

ba) provést hodnocení úkolů označených jako „průběžné“ a částečně splněných úkolů za rok 2007 
k 30. 6. 2008,  

bb) revidovat ve spolupráci s garanty nesplněné úkoly s ohledem na jejich funkčnost a případně je 
přeformulovat nebo navrhnout Radě jejich vyřazení.  

III. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2007 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 03/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti RVKPP za rok 2007, 

2.  ukládá 

předsedovi RVKPP  

předložit Výroční zprávu o činnosti RVKPP za rok 2007 na jednání vlády v termínu do 31. 5. 2008. 

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

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 04/0408 v upraveném znění: 
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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 programům protidrogové politiky uvedeným v materiálu Návrh 
Výboru pro udělování certifikací na udělení certifikace, včetně Dodatku předloženého přímo na jednání, 

3. ukládá 

a) předsedovi Výboru pro udělování certifikací 

informovat dopisem statutární zástupce certifikovaných služeb o výsledku certifikačního procesu - 
bezprostředně po projednání RVKPP, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP 

zakotvit institut dodatkového šetření do nového Certifikačního řádu. 

V. Informace o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky 

VI. Koncepce předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové politiky (mezirezortní příprava a 
realizace) 

Jednání o těchto bodech bylo spojeno. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 05/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Informaci o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU,  

2. ukládá 

výkonnému místopředsedovi 

a) vyjasnit spoluúčast Magistrátu hl. m. Prahy na pořádání odborné konference o metamfetaminu v rámci 
setkání národních koordinátorů zemí EU v Praze,  

b) obnovit jednání se stálým zastoupením České republiky v Bruselu o výpomoci při předsedání vnějším 
vztahům. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 06/0408 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

koncepci předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové politiky (mezirezortní příprava a realizace), 



RVKPP  29. 4. 2008 

 Počet stran celkem 7 / strana 4

 

2. ukládá 

předsedovi RVKPP 

zajistit v rámci Úřadu vlády ČR efektivní koordinaci přípravy a realizace předsednictví ČR v Radě EU 
v oblasti protidrogové politiky, 

3. doporučuje 

a)  předsedovi RVKPP 

zajistit zapojení výkonného místopředsedy RVKPP do  Výboru pro Evropskou unii, 

b)  výkonnému místopředsedovi RVKPP 

zajistit pravidelnou účast zástupce úseku místopředsedy vlády pro evropské záležitosti na jednáních 
RVKPP jako hosta – po dobu přípravy a realizace předsednictví ČR v Radě EU. 

VII. Aktuální situace ve výskytu HIV infekce mezi injekčními uživateli drog 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 07/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

zprávu o zhoršující se epidemiologické situaci ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog v ČR, 

2. ukládá 

ministru zdravotnictví 

a)  zajistit projednání aktuální epidemiologické situace ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog v ČR 
v Komisi k zajištění surveillance HIV/AIDS v ČR - do 31. 5. 2008, 

b) zajistit sledování základních charakteristik nově identifikovaných HIV pozitivních injekčních uživatelů 
drog, zejména údajů o pravděpodobném místě akvirace nákazy, zdroji nákazy a údajů o užívání drog, 
případně rizikovém chování v oblasti drog, 

c) zajistit provedení mimořádného šetření či realizaci studie za účelem retrospektivního doplnění údajů o 
dosud identifikovaných HIV pozitivních injekčních uživatelích drog v ČR za účelem identifikace příčin 
zrychlení šíření HIV v populaci uživatelů drog v ČR (v případě potřeby ve spolupráci s ostatními členy 
RVKPP), 

d) informovat o vývoji epidemiologické situace ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog na příštím 
zasedání RVKPP.  
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VIII. Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) usnesení č. 08/0408 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

a)  aktuální informaci o užívání drog na tanečních akcích a o existujících intervencích v ČR (příloha 1), 

b)  prohlášení Sekretariátu RVKPP, že testování na jakékoliv drogy s výjimkou alkoholu není součástí 
iniciativy  Safer Party, předkládané ke schválení.“ 

2. schvaluje 

iniciativu Safer Party – projekt inovativní drogové prevence a snižování rizik v prostředí noční zábavy a 
pilotní projekt Safer Party Tour 2008 (příloha 2), 

3. ukládá 

a) svým členům 

aa)  realizovat po své linii a vytvořit podmínky pro realizaci opatření směřujících k prevenci a 
snižování rizik užívání drog na tanečních akcích, 

ab)  zvážit možnost kofinancování projektu Safer Party Tour 2008 v r. 2008 ze svých rozpočtů, 

ac)  nahlásit objem finančních prostředků a způsob jejich poskytnutí, které lze použít na 
kofinancování projektu Safer Party Tour 2008 z jejich rozpočtů v r. 2008 - výkonnému 
místopředsedovi RVKPP - do 31. 5. 2008, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP, ministru zdravotnictví, ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

zařadit v co nejbližším termínu podporu programů prevence a snižování rizik užívání drog na 
tanečních akcích a v prostředí zábavy mezi dotační priority svých rezortů, 

c) výkonnému místopředsedovi RVKPP 

koordinovat podporu realizace projektu Safer Party Tour 2008 ze strany RVKPP, 

d) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

informovat po ukončení projektu Safer Party Tour 2008 o jeho průběhu a výsledcích realizace na 
nejbližším zasedání RVKPP. 

IX.  Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách a pracovní skupiny Národního monitorovacího 
střediska pro drogy a drogové závislosti 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 09/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

a) personální složení stálých pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a 
drogové závislosti podle přílohy 1 tohoto usnesení, 

b) rozšíření Poradního výboru pro sběr dat o drogách o zástupce Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 
1. LF UK v Praze, zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a zástupce Asociace 
krajů ČR, 
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2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi 

předložit na příští jednání RVKPP návrh na změnu statutu Poradního výboru pro sběr dat o drogách,  

b) ministru zdravotnictví 

nominovat zástupce  Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Poradním výboru pro sběr dat 
o drogách, 

c) zástupci Asociace krajů ČR v RVKPP 

nominovat zástupce Asociace krajů ČR v Poradním výboru pro sběr dat o drogách, 

d) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

zajistit nominaci zástupce Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze v Poradním 
výboru pro sběr dat o drogách a nominovat zbývající 3 členy Poradního výboru pro sběr dat o 
drogách, 

e) svým členům 

průběžně spolupracovat v nezbytné míře na činnosti stálých pracovních skupin Národního 
monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. 

X.  Aktuální situace v oblasti sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 10/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

informaci o situaci v oblasti sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog, 

2. ukládá 

ministru zdravotnictví 

a) zajistit kontinuitu sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog zabezpečovaného od r. 
1996 hygienickou službou, 

b) informovat o zajištění sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog v r. 2008 a v letech 
dalších na nejbližším zasedání RVKPP. 
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XI.  Harmonizace prověřování kvality služeb pro uživatele drog – inspekce MPSV a certifikace RVKPP 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 11/0408 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

záměr zakotvit certifikaci odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek v systému inspekcí 
sociálních služeb, které jsou službami pro uživatele drog a mají platnou certifikaci RVKPP,  

2. ukládá  

ministru práce a sociálních věcí a výkonnému místopředsedovi RVKPP 

spolupracovat na harmonizaci obou systémů kontroly kvality a akceptaci certifikací při provádění inspekcí, 
zejména při přípravě konečné verze metodiky inspekce sociálních služeb a dalších dokumentů. 

XII. Různé  

a)  Návrh na jmenování nového člena RVKPP 

Bod byl projednán jako první po schválení programu jednání. Usnesení 12/0408 je zapsáno na začátku 
záznamu. 

b)   Udělení záštity nad XIV. ročníkem konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. 
ročníkem konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů) usnesení č. 13/0408 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. přebírá záštitu  

nad XIV. konferencí Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. konferencí AT sekce Psychiatrické 
společnosti ČLS JEP,  

2. pověřuje  

výkonného místopředsedu RVKPP 

zastupováním RVKPP na zahájení konference. 
 
 

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


