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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 20. června 2008  

 

Zahájení 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo zahájeno za 
přítomnosti 9 členů Rady, resp. jejich zástupců; bezprostředně po zahájení se dostavila místopředsedkyně 
Rady MUDr. Džamila Stehlíková, která pak byla přítomna po část jednání a ze zbylé části se omluvila. 
Předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Ing. Mirek Topolánek byl omluven. Dva zástupci, 
kteří byli přítomni na jednání, nedoložili písemné zmocnění člena Rady k hlasování. Jednání tedy bylo 
přítomno 10 členů resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále „člen“) resp. po část jednání jen 9 
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 (dále „MUDr. Kalina“). Po část jednání byli přítomni hosté: Mgr. 
Wenigová k bodu 13 a), Ing. Máčalová k bodu 9. 

Program 

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) přijat program jednání v upraveném znění - bod 13 
a) byl předsunut jako první bod jednání: 

XIII. a)  Informace o připravovaném projektu „Systematické vzdělávání krajských a místních protidrogových 
koordinátorů“ 

 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 29. 4. 2008 

II. Akční  plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009  
– informace o plnění průběžných úkolů 

III. Zpráva o dotovaných projektech a ostatních aktivitách realizovaných v rámci protidrogové politiky 
v gesci rezortů a RVKPP v r. 2008 

IV. Dotační oblasti (priority) a harmonogram dotačních řízení rezortů pro programy protidrogové politiky 
pro rok 2009 

V. Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP pro rok 2009 (dotační oblasti, harmonogram 
dotačního řízení, metodika podávání žádostí  a kontrola úplnosti žádostí 

VI. Evaluace systému a procesu certifikací odborné způsobilosti programů protidrogové politiky 

VII. Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence 

VIII. Certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky – návrh na neudělení certifikátu 
Centru zdravotních a sociálních služeb  v Praze 6 – Řepích 

IX. Informace o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové politiky 

X. Statut poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 

XI. Aktuální situace ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog – informace MZ ČR 

XII. Aktuální situace v zajištění sběru dat o žádostech  o léčbu spojenou s užíváním drog  
– informace MZ ČR 

XIII. Různé 

b)  Návrh na jmenování alternáta správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost 

c)  Návrh na jmenování předsedy dotačního výboru RVKPP 
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Projednání programu: 

XIII. 

a) Informace o připravovaném projektu „Systematické vzdělávání krajských a místních 
protidrogových koordinátorů“ 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 13/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

informaci o projektu Systematické vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů, 

2. doporučuje 

předložit tento projekt formou žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu – Operačního 
programu rozvoj lidských zdrojů. 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 29. 4. 2008 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 01/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

 zprávu o plnění usnesení RVKPP ze dne 29. 4. 2008. 

II.  Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009 
 – informace o plnění průběžných úkolů 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 02/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  bere na vědomí 

Informaci o plnění průběžných úkolů Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2007-2009 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 splněných úkolů za rok 2008 do 31. 12. 2008, 



RVKPP  20. 6. 2008 

 Počet stran celkem 7 / strana 3

ab) navrhnout výkonnému místopředsedovi RVKPP úkoly za rok 2008 s ohledem na jejich funkčnost 
na vyřazení či přeformulování do 31. 12. 2008, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP 

ba) provést hodnocení úkolů označených jako „průběžné a splněných úkolů za rok 2008 na prvním 
zasedání RVKPP v roce 2009, 

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

Projednávání bodů III. a IV. bylo spojeno. 

III. Zpráva o dotovaných projektech a ostatních aktivitách realizovaných v rámci protidrogové politiky 
v gesci rezortů a RVKPP v roce 2008 

IV.  Dotační oblasti (priority) a harmonogram dotačních řízení rezortů pro programy protidrogové 
politiky na rok 2009 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 03/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  bere na vědomí  

zprávu členů RVKPP o dotovaných projektech a ostatních aktivitách realizovaných v rámci protidrogové 
politiky v roce 2008, 

2.  ukládá 

svým členům, kteří financují programy protidrogové politiky  

zaslat podklady o dotacích a financování dalších aktivit protidrogové politiky dle požadavku usnesení 
vlády č. 1071/2007 za rok 2008 do 30. 6. 2008 výkonnému místopředsedovi RVKPP. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 04/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

zprávu  svých členů o připravovaných dotačních řízeních programů protidrogové politiky na rok 2009,  

2. ukládá 

svým členům, kteří financují programy protidrogové politiky 

zaslat podklady dle požadavku usnesení vlády č. 1071/2007 o připravovaných dotačních řízeních pro 
následné období 2009 do 30. 6. 2008 výkonnému místopředsedovi RVKPP. 

Po tomto hlasování se z dalšího jednání omluvila MUDr. Stehlíková. Počet přítomných členů s právem 
hlasovat se tak snížil na 9. 
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V. Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů; 2 členové byli v době hlasování mimo místnost) 
usnesení č. 05/0608 v doplněném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

dotační oblasti, harmonogram dotačního řízení, metodiku pro poskytování dotací a záznam o kontrole 
úplnosti žádostí dotačního řízení RVKPP na rok 2009, které jsou součástí tohoto materiálu (přílohy č. 1-4), 
včetně připomínek k zapracování dle záznamu z jednání,  

2. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

a) zajistit průběh dotačního řízení protidrogové politiky RVKPP na rok 2009 dle schváleného 
harmonogramu dotačního řízení a metodiky pro poskytování dotací a provést kontrolu úplnosti žádostí 
dle schválených formulářů, 

b) předložit na příštím jednání RVKPP k projednání materiály pro druhou etapu dotačního řízení. 

VI. Evaluace systému a procesu certifikací odborné způsobilosti programů protidrogové politiky 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 06/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Zprávu o evaluaci 1. etapy procesu certifikací (2005-2006), 

2. ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

aktualizovat a upravit dokumenty související s procesem certifikací na základě provedené evaluace a 
předložit je RVKPP ke schválení nejpozději do 31. 12. 2008, tedy v termínu stanoveném Akčním plánem 
realizace Národní strategie protidrogové politiky. 

VII. Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 07/0608 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Průběžnou zprávu MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence, 

2. doporučuje  

ministru školství, mládeže a tělovýchovy 
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předložit Průběžnou zprávu MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence na 
jednání vlády v termínu do 31. července 2008. 

VIII. Certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky – návrh na neudělení certifikátu 
Centru sociálně zdravotních služeb v Praze 6 - Řepích 

MUDr. Kalina informoval o opakovaném místním šetření provedeném v Centru sociálně zdravotních služeb 
v Praze 6 - Řepích. Připojil se k návrhu neudělit certifikaci – zařízení si opakovaně žádá na nesprávný typ 
služby, přestože na to bylo upozorněno. 

Mgr. Janyšková uvedla, že zařízení zná a nezbývá jí než souhlasit s neudělením certifikace. Za pozitivní 
označila, že zařízení může o certifikaci žádat znovu – v dané lokalitě je služba potřebná. 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 08/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

zprávu o průběhu certifikačního procesu v Centru sociálně zdravotních služeb v Praze 6 - Řepích, 

2. schvaluje 

neudělení certifikace odborné způsobilosti Centru sociálně zdravotních služeb v Praze 6 – Řepích, 

3. ukládá 

předsedovi Výboru pro udělování certifikací 

informovat dopisem statutárního zástupce Centra sociálních služeb bezprostředně po projednání RVKPP 
o výsledku certifikačního procesu. 

IX.  Informace o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 09/0608 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

Informaci o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU, 

2. ukládá  

členům RVKPP  

zaslat připomínky k návrhu dokumentu Stanovisko členských zemí k UNGAS do 31. 8. 2008. 

X.  Statut Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 7 přítomných členů; 2 členové byli v době hlasování mimo místnost) 
usnesení č. 10/0608 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

schvaluje 

Statut Poradního výboru pro sběr dat o drogách. 

 

XI. Aktuální situace ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 11/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

zprávu ministra zdravotnictví o epidemiologické situaci ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog v ČR. 

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

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 12/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

informaci ministra zdravotnictví o situaci v oblasti sběru dat o žádostech a o léčbu spojenou s užíváním drog. 

XIII. Různé  

a)  Informace o připravovaném projektu „Systematické vzdělávání krajských a místních 
protidrogových koordinátorů“ 

Tento bod byl na základě schválené změny programy projednán jako první, před bodem I. 

b)   Návrh na jmenování alternáta Správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogovou závislost 

Tento bod byl stažen z programu jednání na návrh MV. O usnesení č. 14/0608 se nehlasovalo – bod byl 
odsunut na příští jednání.  
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c)  Návrh na jmenování předsedy Dotačního výboru RVKPP 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 15/0608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

návrh Dotačního výboru RVKPP jmenovat předsedou tohoto výboru zástupce Svazu měst a obcí ČR Mgr. 
Jakuba Pobiše, 

2. doporučuje 

předsedovi RVKPP 

jmenovat předsedou Dotačního výboru RVKPP zástupce Svazu měst a obcí ČR Mgr. Jakuba Pobiše. 

 

 

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


