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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 31. října 2008  

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) se konalo za 
přítomnosti minimálně 10 členů a maximálně 12 členů resp. jejich zástupců se zmocněním k hlasování (dále 
„člen“; 2 členové se omluvili z počátku jednání, 2 členové se omluvili z druhé části jednání) z celkového počtu 
13 členů. Ing. Mirek Topolánek byl omluven z celého jednání. 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“).  

Program 

I.  Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 20. 6. 2008 

II.   Souhrnná zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 
realizovaných v rámci protidrogové politiky v gesci resortů a RVKPP v roce 2008  

III.  Souhrnná informace o dotačních řízeních resortů pro programy protidrogové politiky na rok 2009  

IV.  Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2009  

V.  Certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky – návrhy na udělení certifikací  

VI. Závěry pracovní skupiny k omezení zneužívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě metamfetaminu 
(pervitinu)  

VII. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007  

VIII. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky krajů v roce 2007  

IX.  Informace o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU  

X.  Zpráva pracovní skupiny pro nelátkové závislosti  

XI.  Orientační testování žáků na přítomnost drog v prostředí škol  

XII. Různé:  

a) Návrh na jmenování alternáta Správní rady EMCDDA  

b) Návrh na jmenování předsedy Dotačního výboru RVKPP 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 20. června 2008 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 01/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

 informaci o plnění usnesení z jednání RVKPP dne 20. června 2008. 



RVKPP  31. 10. 2008 

 Počet stran celkem 7 / strana 2

II.  Souhrnná zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 
realizovaných v rámci protidrogové politiky v gesci resortů a RVKPP v roce 2008 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 02/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

Souhrnnou zprávu o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 
realizovaných v rámci protidrogové politiky v gesci rezortů a RVKPP v roce 2008. 

III. Souhrnná informace o dotačních řízeních resortů pro programy protidrogové politiky na rok 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 03/10608 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  bere na vědomí  

Souhrnnou informaci o dotačních řízeních rezortů pro programy protidrogové politiky na rok 2009, 

2.  ukládá 

a) ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a spravedlnosti  

aa) zajistit přípravu a průběh dotačních řízení programů protidrogové politiky v souladu s Pravidly 
financování protidrogové politiky (usnesení vlády č. 1071/2007), 

ab) předložit Radě vždy nejpozději do 15. června každého roku informaci o dotačních řízeních svých 
rezortů na programy protidrogové politiky ve struktuře uvedené v příloze k tomuto materiálu, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP 

připravit a zveřejnit na webových stránkách Rady Souhrnnou informaci o dotačních řízeních rezortů pro 
programy protidrogové politiky vždy do 30. června každého roku. 

 

IV.  Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů; 2 členové krátkodobě mimo místnost) usnesení 
č. 04/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

Metodiku pro hodnocení projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení RVKPP na rok 2009, 

2.  bere na vědomí 

a) předložené dílčí metodiky a formuláře pro hodnocení projektů protidrogové politiky v rámci dotačního 
řízení na rok 2009, 

b) informaci o průběhu 1. etapy dotačního řízení RVKPP pro programy protidrogové politiky, 
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3.  ukládá 

výkonnému místopředsedovi RVKPP a předsedovi Dotačního výboru 

a) zajistit průběh 2. etapy dotačního řízení protidrogové politiky RVKPP na rok 2009 dle schválené 
metodiky pro poskytování dotací, 

b) předložit na příštím jednání RVKPP do 31. 1. 2009 návrhy Dotačního výboru RVKPP na přidělení 
dotačních prostředků jednotlivým programům protidrogové politiky na rok 2009. 

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

Rada přijala (hlasy 10 členů; 1 člen se hlasování zdržel) usnesení č. 05/1008 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

a) udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky uvedeným v  materiálu 
Návrh Výboru pro udělování certifikací na udělení certifikace,  

b) udělení certifikace odborné způsobilosti s podmínkou na dobu 6 měsíců na kontaktní a poradenské 
služby, žadatel Drop In, o.p.s., Nízkoprahové středisko,  Praha, 

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. 

VI. Závěry pracovní skupiny k omezení zneužívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě 
metamfetaminu (pervitinu) 

Rada přijala (hlasy 9 přítomných členů; 1 člen byl krátkodobě mimo místnost) usnesení č. 06/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
1. bere na vědomí  

a) Závěr pracovní skupiny k řešení aktivity 15.1 Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2007 až 2009 k omezení zneužívání léčivých přípravků k nedovolené výrobě 
metamfetaminu (pervitinu) uvedený v příloze č. 1, 

b) informace o činnosti pracovní skupiny v zápisech z jednání uvedené v přílohách č. 2 až 5, 

2. ukládá 

a) ministru zdravotnictví  

zabezpečit realizaci opatření uvedených v bodech 1 a 2 Závěru uvedeného v příloze č. 1, tj. převedení 
léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu do kategorie léčivých přípravků s omezením podle § 39 
odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a stanovit 
konkrétní parametry omezení pro léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 31. 3. 2009, 

b) výkonnému místopředsedovi RVKPP 
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i) zřídit mezirezortní a mezioborovou Pracovní skupinu pro metamfetamin, která se bude 
problematikou metamfetaminu v ČR zabývat komplexně a dlouhodobě (zneužívání, distribuce, 
nelegální výroba metamfetaminu, dostupnosti vstupních surovin, rizika vyplývající z nelegální 
výroby, skladování vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů výroby – dopady na 
veřejné zdraví a životní prostředí), a to do 31. 12. 2008, 

ii) podat RVKPP zprávu o ustavení Pracovní skupiny pro metamfetamin, jejím složení a činnosti do 
31. 3. 2009,  

iii) podat RVKPP první průběžnou zprávu o dopadu opatření uvedeném v bodu 2 a) tohoto usnesení 
do 30. 6. 2009.  

VII. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 07/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007, 

2. ukládá  

výkonnému místopředsedovi RVKPP 

a) předložit Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 prostřednictvím 
předsedy RVKPP vládě dne 31. 10. 2008, 

b) předložit prostřednictvím vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 v anglické verzi Evropskému 
monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost v řádném termínu dne 31. 10. 2008. 

VIII. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky krajů 

Jednotlivé krajské zprávy i souhrnná zpráva budou zveřejněny na stránkách RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 08/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky krajů v roce 2007. 

IX.  Informace o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 09/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

http://rvkpp.vlada.cz/
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1. bere na vědomí 

Informaci o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU, 

2. schvaluje  

návrh programu CZ PREZ v HDG obsažený v příloze č. 1 tohoto materiálu, 

3. ukládá  

ministru vnitra a výkonnému místopředsedovy RVKPP  

koordinovat spolupráci na tématech a akcích k drogové problematice v rámci CZ PREZ, 

4. žádá  

předsedu RVKPP  

aby ve své působnosti předsedy vlády zastřešoval v rámci CZ PREZ koordinaci RVKPP, MZV a úseku 
vicepremiéra pro evropské záležitosti. 

X.  Zpráva pracovní skupiny pro nelátkové závislosti 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 10/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

zprávu pracovní skupiny pro nelátkové závislosti „Herní zákon“, 

2. žádá  

členy RVKPP 

aby připomínky k materiálu zaslali do 30. 11. 2008 ministryni pro lidská práva a menšiny prostřednictvím 
adresy koubek.petr@vlada.cz. 

XI. Orientační testování žáků na přítomnost drog v prostředí škol 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 12 přítomných členů) usnesení č. 11/1008 v upraveném znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi RVKPP  

aa) projednat návrhy na novelizaci Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů 
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 (Metodický pokyn) ve 
Výboru zástupců resortů a institucí (VZR), s  účastí dalších odborníků jako hostů,  
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ab) souhrnný návrh VZR na novelizaci Metodického pokynu předložit ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy do 30. 12. 2008, 

b) ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

ba) upravit Metodický pokyn v částech upravujících testování žáků na přítomnost alkoholu a drog a dále 
v části týkající se doporučení na doplnění školního řádu v oblasti drog, 

bb) změněný doplněný Metodický pokyn vydat a zveřejnit do 28. 2. 2009, 

bc) prozkoumat možnost uplatnění silnějšího nástroje, než je metodický pokyn, jež by školní praxi 
v testování žáků a studentů na přítomnost legálních a nelegálních drog  v organismu závazně 
sjednotila se současným vědeckým poznáním v dané oblasti a s principy efektivní výchovy a ochrany 
práv dítěte spolu s návrhem dalšího postupu, a to do 31.3.2009 (spolu s úkolem vyplývajícím z bodu 
c) tohoto usnesení), 

c) ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

zajistit sběr informací o testování žáků na přítomnost alkoholu a drog a následných kázeňských a  dalších 
konsekvencích za r. 2008 a předložit RVKPP zprávu do 31. 3. 2009.  

XII. Různé  

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

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 12/1008 ve znění: 

Bez diskuse. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

doporučuje 

předsedovi RVKPP 

jmenovat alternátem Správní rady Evropského monitorovacího  centra pro drogy a drogovou závislost 
(EMCDDA) za Českou republiku pracovnici sekce protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Ing. Lucii Kiššovou. 
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b)   Návrh na jmenování předsedy Dotačního výboru RVKPP (Výboru RVKPP pro poskytování 
účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku) 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 9 přítomných členů) usnesení č. 13/1008 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

návrh Dotačního výboru RVKPP jmenovat předsedou tohoto výboru pracovníka sekce protidrogové 
politiky Úřadu vlády ČR Ing. Lukáše Veselého, 

2. doporučuje 

předsedovi RVKPP 

jmenovat předsedou Dotačního výboru RVKPP pracovníka sekce protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 
Ing. Lukáše Veselého. 

 

 

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 
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