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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
z jednání dne 29. ledna 2004 

(záznam ke zveřejnění obsahuje pouze přijatá usnesení)  
 
Do bodu „Různé“ pod písm. d) navrženo zařadit doplňující bod programu „Plán činnosti resortu MPSV 
v oblasti protidrogové politiky na rok 2004“.  

Návrh na doplnění programu jednání Rady byl přijat jednomyslně (7 hlasy). 
 
Hlasování o programu jednání Rady v doplněném znění: 
 
I. Přehled čerpání dotací z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2003 

II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku 
v roce 2004 

III. Návrh na zřízení pracovních skupin pro přípravu národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 
2009 

IV. Návrh na ustavení Výboru pro udělování certifikací a jmenování jeho členů 
V. Návrh na jmenování ředitele sekretariátu do Správní rady EMCDDA 
VI. Různé:  

a) Informace o činnosti sekretariátu RVKPP v roce 2003 
b) Plán činnosti VZR na rok 2004 
c) Informace o struktuře Výroční zprávy o stavu ve věcech drog 
d) Plán činnosti resortu MPSV v oblasti protidrogové politiky na rok 2004. 

 
Program byl schválen jednomyslně (7 hlasy přítomných členů Rady). 
 
 

Projednání programu: 
 
 

I. Přehled čerpání dotací z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2003 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 1/0104 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí přehled čerpání dotací ze státního rozpočtu z kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou 
politiku v roce 2003. 

2. ukládá  
a) sekretariátu RVKPP zveřejnit přehled uvedený v bodě 1. tohoto usnesení na www stránce 

Úřadu vlády ČR, 
b) předložit na příštím jednání RVKPP závěrečné vyhodnocení programů a čerpání dotací na 

jejich realizaci v roce 2003, 
c) ministryni zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy zajistit předložení informace o 

čerpání dotací a zprávu o činnosti CPDE (MZ) a projektu „Ověření české modifikace 
zahraničních modulů v oblasti protidrogové prevence“ (MŠMT) na příštím jednání Výboru 
zástupců resortů. 

 
 
II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou 

politiku v roce 2004 

Rada přijala 6 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 1 člen se zdržel hlasování) usnesení 
č. 2/0104 ve znění:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2004, státního rozpočtu, v následující skladbě: 
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a) na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni převést z rozpočtové kapitoly 
VPS dle návrhu (viz příloha č. 2) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 
90 541 000,- Kč do kapitoly Úřadu vlády ČR; 

b) k zabezpečení aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky v roce 2004 pro odbornou 
činnost sekretariátu RVKPP převést částku ve výši 6 257 000,- Kč (viz příloha č. 3) 
z rozpočtové kapitoly VPS do kapitoly Úřadu vlády ČR; 

c) ponechat částku v celkovém objemu 8 202 000,- Kč v rozpočtové kapitole VPS – výdaje na 
protidrogovou politiku v roce 2004 k rozdělení v průběhu roku 2004, 

2.  bere na vědomí odpadnutí podmínky pro poskytnutí dotace na projekt E-1-04 „Provoz kontaktního 
centra“ realizovaný o.s. Hurá kamarád, 

3.  schvaluje žádost o změnu realizátora projektu 
a) L-5-04 „K centrum“, kterým bude o.s. Pasant (původní realizátor: MUDr. Hnídek), 
b) K-2-04 „Terénní program Sokolov“, K-3-04 „K-centrum a terénní program Mariánské 

Lázně“,  K-7-04 „Terénní program v Chodově“, kterým bude o.s. Kotec (původní realizátor: 
o.s. Společenství Jan10). 

4. žádá 
a) ministra financí, aby - v souladu s rozpočtovými pravidly a nařízeními nebo opatřeními 

přijatými Ministerstvem financí ČR pro rok 2004 - uvolnil tyto finanční prostředky 
z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – výdaje na protidrogovou politiku v roce 
2004 ze státního rozpočtu, dle bodu 1 a), b) tohoto usnesení, 

b) vedoucí Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dotací schválených k uvolnění v bodě 1 a) 
tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů, 

c) ředitele sekretariátu Rady, aby zajistil v rozhodnutích o poskytnutí dotací úpravu znění 
podmínek o použití dotací tak, aby byla umožněna dostatečná kontrola jejich průkazného a 
správného použití dle schváleného projektu.    

  
III. Návrh na zřízení pracovních skupin pro přípravu národní strategie protidrogové politiky na období 

2005 - 2009 
 

V rámci rozpravy k tomuto bodu členové Rady navrhli úpravu složení pracovních skupin pro přípravu 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009 takto: 

Tab. 1 – PS primární prevence 

Uvést Ing. Vratislav Pokorný, namísto PhDr. Ing. Vratislav Pokorný. 

Tab. 4 – potlačování nabídky 

Vypustit člena navrhovaného pod č. 8 (Mgr. Michal Mazel) bez náhrady. 

Tab. 5 – alkohol a tabák 

Doplnit dalšího člena – Simona Sedláčková, DiS., MŠMT. 

Tab. 6 – koordinace 

Změnit člena navrhovaného pod č. 4 – namísto Mgr. M. Mazla bude členem plk. JUDr. Jiří 
Komorous. 

Tab. 8 – mezinárodní spolupráce 

Změnit člena navrhovaného pod č. 10 – namísto Mgr. M. Štěrbové bude členem JUDr. Kateřina 
Cízlová. 

Tab. 9 - PR 

Změnit člena navrhovaného pod č. 5 – namísto Mgr. M. Wohlgemutha bude členem Mgr. Jiří Hájek. 

Předsedající navrhl změnu bodu 1 b usnesení; poté proběhlo hlasování o upraveném znění 
usnesení. 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 3/0104 ve znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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1. schvaluje ustavení a složení pracovních skupin pro přípravu Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2005 – 2009 podle přílohy 1, ve smyslu změn navržených v rámci rozpravy, 

2. ukládá 
a) řediteli sekretariátu požádat zástupce odborné veřejnosti o nominaci svých členů do 

pracovních skupin, 
b)  výkonnému místopředsedovi Rady  
 a. požádat hejtmany o nominaci zástupců krajů do pracovních skupin,  

b. jmenovat členy pracovních skupin podle přílohy 1, ve smyslu změn navržených v rámci 
rozpravy, 

c)  svým členům zajistit účast zástupců svých resortů v pracovních skupinách. 

 
IV. Návrh na ustavení Výboru pro udělování certifikací a jmenování jeho členů 

 

Rada přijala 5 hlasy ze 7 přítomných (proti byl 1 člen; nikdo se nezdržel hlasování) variantu 1  pro 
ustanovování předsedy a místopředsedy Výboru, navrženou ve Statutu Výboru (tj. jmenování 
předsedy a místopředsedy na základě usnesení Rady). 

Rada přijala jednomyslně (7 hlasy) doplněk Statutu Výboru pro udělování certifikací ve znění:

Do čl. 3 písm. d) Statutu Výboru se doplňuje nové znění písm. d. „ministerstva vnitra“ a následující 
body se přečíslují. 

Rada v následujícím hlasování přijala jednomyslně (7 hlasy) usnesení č. 4/0104 v upraveném 
znění: 

 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
1. schvaluje ustavení Výboru pro udělování certifikací, jeho statut a jednací řád, uvedené 

v příloze 1, 
2. ukládá  

a) výkonnému místopředsedovi Rady předložit vládě návrh na změnu usnesení č. 1057/2001 
(statut RVKPP) podle přílohy 2, ve smyslu přijatých změn, a informaci o zřízení Výboru pro 
udělování certifikací do 29. února 2004, 

b) ministryni zdravotnictví, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministrovi práce a 
sociálních věcí a ministrovi vnitra nominovat zástupce svých resortů do Výboru pro 
udělování certifikací do 15. února 2004, 

c) řediteli sekretariátu nominovat zástupce sekretariátu Rady a zajistit nominaci zástupců 
Společnosti pro návykové látky České lékařské společnosti JEP, A.N.O. – Asociace 
nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí a krajských 
protidrogových koordinátorů dle statutu Výboru pro udělování certifikací do 15. února 2004, 

d) řediteli sekretariátu zajistit hlasování Rady per rollam ke jmenování předsedy a 
místopředsedy Výboru pro udělování certifikací do 29. února 2004, 

e) výkonnému místopředsedovi Rady jmenovat předsedu, místopředsedu a členy Výboru pro 
udělování certifikací do 29. února 2004 .  

 
 

V. Návrh na jmenování ředitele sekretariátu do správní rady EMCDDA 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 5/0104 ve znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí informaci o činnosti správní rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogové závislosti (EMCDDA) a potřebě jmenovat zástupce České republiky do tohoto orgánu, 

2. ukládá výkonnému místopředsedovi Rady jmenovat ředitele sekretariátu Rady Mgr. Josefa 
Radimeckého zástupcem České republiky ve správní radě EMCDDA a jeho alternátem 
vedoucího oddělení justice a vnitro z Mise ČR při ES, MUDr. Tomáše Buřila. 
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VI. Různé  

VI a) – Informace o činnosti sekretariátu RVKPP v roce 2003 

Rada přijala jednomyslně (7 hlasy) usnesení č. 6/0104 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1. bere na vědomí informaci o činnosti sekretariátu RVKPP v roce 2003, 

2. ukládá řediteli sekretariátu zveřejnit předloženou informaci na internetových stránkách Úřadu 
vlády ČR. 

VI b) – Plán činnosti VZR na rok 2004  

 
 Rada přijala jednomyslně (7 hlasy) usnesení č. 7/0104 ve znění 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí informaci o plánu činnosti Výboru zástupců resortů v roce 2004. 

VI c) – Informace o struktuře Výroční zprávy o stavu ve věcech drog  

 
 Rada přijala jednomyslně (7 hlasy) usnesení č. 8/0104 ve znění 

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí informaci o struktuře Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. 

 

VI d) – Plán činnosti resortu MPSV v oblasti protidrogové politiky na rok 2004  

Tento bod jednání byl aktuálně zařazen na schůzi Rady na návrh ministra práce a sociálních věcí. 
Předsedající navrhl znění usnesení, viz níže. 
 
Rada přijala jednomyslně (7 hlasy) usnesení č. 9/0104 ve znění 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
bere na vědomí předloženou informaci o plánované činnosti resortu MPSV v oblasti protidrogové politiky 
v roce 2004. 

 
 PhDr. František Kozel  
 náměstek místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj‚ 
 lidská práva a lidské zdroje, v zastoupení výkonného 
 místopředsedy Rady 
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