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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

USNESENÍ 
z jednání dne 3. června 2004  

 
Program jednání v navrženém znění. 
 
I. Návrh na dodatečné rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou 

politiku v roce 2004 
II. Návrh změny statutu Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na 

protidrogovou politiku 
III. Návrh na přijetí ministra zahraničních věcí za člena RVKPP 
IV. Informace z jednání Výboru zástupců resortů k návrhům na aktuální situaci v protidrogové politice a závěry 

z jednání Poradního výboru pro sběr dat o drogách 
V. Informace o postupu prací při přípravě Národní strategie protidrogové politiky 2005 - 2009 
VI. Různé:  

a) Návrh na zřízení Systému včasného varování 
b) Návrh na přijetí zástupce Hygienické služby za člena Poradního výboru pro sběr dat o drogách. 

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

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

 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 1/0604 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: 

a) na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni převést z rozpočtové kapitoly VPS dle 
návrhu (příloha č.4.) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 3.652.000,- Kč do kapitoly 
Úřadu vlády ČR 

b) ponechat  částku v celkovém objemu  4.550.000,- Kč  v rozpočtové kapitole VPS výdaje na protidrogovou 
politiku v roce 2004 k rozdělení v  3. kole dotačního řízení na dofinancování kvalitních  a nezbytných služeb, 
které nezískaly dostatečné finanční prostředky na realizaci v roce 2004 z jiných zdrojů.  

2. schvaluje žádost o změnu realizátora projektu 

a)  K-1-04 „Terénní protidrogový program v Chebu a provoz K-centra Cheb“, kterým bude OS Kotec, 
Mariánské Lázně  -  původní realizátor: Společenství (Jan 10) 

b)  K-10-04 „K-centrum a terénní program v Aši“, kterým bude OS Kotec, Mariánské Lázně  -  původní 
realizátor: Farní charita Aš  

c)  P-5-04 „Terénní protidrogový program na Tachovsku a provoz K-  centra Tachov“, kterým bude OS 
Kotec, Mariánské Lázně  -  původní realizátor: Společenství  (Jan 10)       

3.  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 státního rozpočtu, dle bodu 
1. a) tohoto usnesení,  

b) vedoucí Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dodatečných dotací schválených k uvolnění v bodě 1.a) 
tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů 
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II. Návrh změny statutu Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na 
protidrogovou politiku (Dotační výbor) 

 
3 dílčí hlasování k jednotlivým diskutovaným úpravám: 

1. Článek 4 Statutu Dotačního výboru (Předseda Výboru) bude upraven v bodě 1 a v bodě 3 písm. 
c) ve smyslu návrhu MV s tím, že předseda Výboru „c) předkládá členům Výboru ke schválení 
přítomnost expertů uvedených v čl. 3 odst. 4 Statutu na jednání Výboru“.  

Rada přijala tento záměr 6 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 1 člen se zdržel hlasování). 

2. Oponentní řízení k žádostem o dotace bude zachováno, ke každému projektu budou vyžadovány 
nejméně 2 oponentské posudky. 

Rada přijala tento záměr 5 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 2 členové se zdrželi hlasování). 

3. Článek 4 Statutu Dotačního výboru (Předseda Výboru) bude dále upraven v bodě 3 písm. b) 
v tomto smyslu: „předkládá RVKPP ke schválení seznam odborníků a oponentů, kteří s Výborem 
budou spolupracovat“.  

Rada přijala tento záměr 6 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 1 člen se zdržel hlasování). 

 

Na základě konsensu přítomných členů Rady bylo poté stanoveno, že o navrhovaném usnesení č. 
2/0604 se nebude hlasovat; Statut a Jednací řád Dotačního výboru budou sekretariátem Rady 
upraveny ve smyslu přijatých dílčích návrhů, dopracovány v souvislosti se vzorovými dokumenty 
poradních a pracovních orgánů vlády a předloženy na příštím řádném jednání Rady. 

(Pozn.: V zájmu usnadnění orientace mezi materiálem předloženým na jednání a záznamem z jednání 
ponecháváme číslování usnesení podle původního materiálu.) 

 

III. Návrh na přijetí ministra zahraničních věcí za člena RVKPP 
 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 3/0604 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí žádost ministra zahraničních věcí o přijetí za člena Rady,      

2. ukládá výkonnému místopředsedovi Rady předložit vládě do 31. 7. 2004 návrh na přijetí ministra 
zahraničních věcí za člena Rady spolu s návrhem na změnu usnesení vlády  
č. 1057/2001 (statut Rady) podle přílohy 1 tohoto materiálu,  

3. doporučuje vládě schválit návrh podle bodu 2 tohoto usnesení. 

 

IV. Informace z jednání Výboru zástupců resortů k návrhům na aktuální situaci v protidrogové politice a 
závěry z jednání Poradního výboru pro sběr dat o drogách 

 

Návrh zástupkyně ministra práce a sociálních věcí, aby Rada zaujala stanovisko k dosavadní protidrogové 
politice, byl odkázán do diskuse k bodu VI jednání (různé). 
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Rada přijala 5 hlasy ze 7 přítomných (proti byl 1 člen; 1 se zdržel hlasování) usnesení č. 4/0604 v upraveném 
znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
bere na vědomí informaci o jednání Výboru zástupců resortů a Poradního výboru pro sběr dat o drogách 
obsažené v příloze 1 a 2 tohoto materiálu. 
 

Později, po diskusi vedené po skončení projednávání bodu VI b), se členové Rady vrátili k tomuto bodu 
jednání. 

Rada přijala 6 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 1  člen se zdržel hlasování) usnesení č. 8/0604 ve 
znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

žádá výkonného místopředsedu, aby neprodleně seznámil Radu s konečnými výsledky koaličního jednání 
o protidrogové politice. 

 
 

V. Informace o postupu prací při přípravě Národní strategie protidrogové politiky 2005 - 2009  
 
 
Rada 6 hlasy ze 7 přítomných (proti nebyl nikdo; 1 člen se zdržel hlasování) přijala usnesení č. 5/0604 ve 
znění: 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  

a) informaci o postupu prací při přípravě Národní strategie protidrogové politiky 2005 – 2009,  

b) obsah rámcové struktury Strategie obsažený v bodě 5 přílohy tohoto materiálu     

2. schvaluje hlavní teze Strategie obsažené v bodě 2 přílohy tohoto materiálu,  

3. ukládá řediteli sekretariátu pokračovat v přípravě Strategie podle harmonogramu prací schváleného 
usnesením vlády č. 109/2004.   

VI. Různé  

VI a) –  Zavedení Systému včasného varování před novými syntetickými drogami (Early-warning 
System, EWS) v ČR 

Rada konsensuálně rozhodla o odložení projednávání bodu VI a) na příští řádné jednání Rady. Předtím má 
být návrh projednán Výborem zástupců resortů. O usnesení č. 6/0604 se nehlasovalo. 

VI b) – Návrh na přijetí zástupce Hygienické služby za člena Poradního výboru pro sběr dat o drogách 

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

bere na vědomí informaci, že ministr zdravotnictví potvrdil nominaci stávajícího zástupce ministerstva 

zdravotnictví v Poradním výboru pro sběr dat o drogách; výbor nebude rozšířen o zástupce Hygienické služby. 

VI c) – Vyjádření Rady ke stavu protidrogové politiky  

Během diskuse bylo dohodnuto zaznamenat závěry z této diskuse k bodu 4 programu jednání.  

VI d) –  Sdělení ministerstva školství k pokusům některých sekt podílet se na primární protidrogové 
prevenci 

Tento bod jednání byl zařazen na jednání Rady dodatečně na základě konsensu přítomných členů Rady. Bylo 
dohodnuto, že MŠMT předloží výkonnému místopředsedovi Rady písemný materiál, na jehož základě mohou 
být přijata opatření. 
 
 
 
 
Záznam z jednání schválil: 
PhDr. Petr Mareš, CSc.  
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj‚ 
lidská práva a lidské zdroje a výkonný 
místopředseda Rady 

Výpis ze záznamu z jednání – přijatá usnesení zpracoval: 
Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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