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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 8. listopadu 2004  

 
V úvodním slově předsedající informoval o plnění nejbližších úkolů. Do 15.12.2004 budou předloženy vládě: 

- Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2003 
- Národní strategie protidrogové politiky 2005-2009 
- Evaluace preventivních aktivit na taneční scéně 
- Změna statutu Rady (doplnění členství MZV a MF). 

 
Projednání programu: 
 
 

I. III. kolo dotačního řízení pro rok 2004; posouzení žádostí o dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa – výdaje na protidrogovou politiku a rozhodnutí o poskytnutí dotací na realizaci programů 
protidrogové politiky. 

Rada jednomyslně (7 hlasy) přijala usnesení č. 1/1104 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 III. 
kola dotačního řízení (příloha č.4) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 3 572 000,- Kč do 
kapitoly Úřadu vlády ČR; 

b) na programy věcně příslušných resortů převést z rozpočtové kapitoly VPS dle návrhu III. kola dotačního 
řízení (příloha č. 3) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 978 000,- Kč do kapitoly MZ ČR. 

 
2. schvaluje žádost o navýšení podílu státní dotace u projektů:  

 
c) P-7-04 “K-centrum Karlovy Vary s terénním programem“, realizátor: Centrum protidrogové prevence a 

terapie, o.p.s. Plzeň, z původních 70 % na 75,5 %; 

d) K-13-04 „K-centrum a terénní program“, realizátor: OS Světlo Kadaň, z původních 70 % na 75 %.  
 

3. žádá 
 

e) 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 dle bodu 1. a), b) tohoto usnesení; 

f) vedoucího Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dodatečných dotací schválených k uvolnění v bodě 1. a) 
tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů; 

g) ministryni zdravotnictví o zajištění převodu finančních prostředků schválených k uvolnění v bodě 1. b) tohoto 
usnesení realizátorovi projektu (ÚZIS ČR). 

 
II. Jmenování korespondenta – koordinátora pro oblast kontroly prekurzorů a pomocných látek pro spolupráci 

s orgány Evropské unie. 
 
Předsedající přerušil jednání o tomto bodu do doby, než dojde ke shodě (řešení má být dosaženo jednáním na úrovni 
náměstků ministrů). 

 

III. Různé  

Rozprava v tomto bodě jednání byla vedena převážně k otázce financování protidrogové politiky.  

Jednání řídil (předsedající): JUDr. Jaroslav Bureš, ministr a předseda Legislativní rady vlády - výkonný místopředseda 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 


