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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 25. ledna 2005  

 
Jednání řídil JUDr. Václav Pelikán, náměstek ministra a předsedy Legislativní rady vlády - výkonného 
místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Bylo přítomno 8 členů Rady 
resp. jejich zástupců; omluven byl předseda vlády JUDr. Stanislav Gross, zástupce MV byl přítomen 
projednávání programu až od bodu II.  
 
 
Program: 
I. Přehled čerpání dotací z rozpočtové kapitoly VPS - výdaje na  protidrogovou politiku v roce 2004 
II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku 

v roce 2005  
III. Rámcový plán kontrolní činnosti u příjemců dotací schvalovaných RVKPP v roce 2005 
IV. Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2005 – 2006. 
 
 
Projednání programu: 
 
I. Přehled čerpání dotací z rozpočtové kapitoly VPS - výdaje na  protidrogovou politiku v roce 2004 

Rada jednomyslně (8 hlasy) přijala usnesení č. 1/0105 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. bere na vědomí  

a)   přehled čerpání dotací ze státního rozpočtu z kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 
2004 uvedený v přílohách 1 – 3 tohoto materiálu, 

2.  ukládá  
a) sekretariátu RVKPP zveřejnit přehled podle bodu I tohoto usnesení na www stránce Úřadu vlády 

ČR, 
b) sekretariátu RVKPP předložit do 31. března 2005 RVKPP závěrečné vyhodnocení programů 

a čerpání dotací na jejich realizaci v roce 2004, 
c) ministryni zdravotnictví předložit na příštím jednání RVKPP přehled čerpání přidělených finančních 

prostředků z kapitoly VPS v roce 2004 na projekt Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR – 
„Celopopulační dotazníková studie zaměřená na užívání drog“.  

 

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

politiku v roce 2005  

Rozsáhlá rozprava k tomuto bodu jednání vyústila ve změnu návrhu usnesení a členové Rady hlasovali o 
pozměněném znění. 

Rada přijala (8 hlasy – 1 přítomný se zdržel hlasování) usnesení č. 2/0105 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 následující skladbě: 
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a) na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni převést z rozpočtové kapitoly VPS dle návrhu 
(příloha č. 2) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 95.779.000,- Kč do kapitoly Úřadu 
vlády ČR,   

b) k zabezpečení aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky v roce 2005 převést částku ve výši 
3.304.000,- Kč (příloha č. 3) z rozpočtové kapitoly VPS do kapitoly Úřadu vlády  ČR, 

c) ponechat částku v celkovém objemu 5.917.000,- Kč v rozpočtové kapitole VPS - výdaje na protidrogovou 
politiku k rozdělení v průběhu roku 2005; 

2. žádá 

a) ministra financí, aby v souladu s rozpočtovými pravidly a nařízeními nebo opatřeními přijatými 
Ministerstvem financí ČR pro rok 2005 – uvolnil tyto finanční  prostředky z rozpočtové kapitoly Všeobecná 
pokladní správa – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2005 státního rozpočtu, dle bodu 1, a), b) 
tohoto usnesení,  

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

3. neschvaluje  

a)  dotace o.s. Helianna na realizací projektů: S – 06 – 04, S – 07 – 04 a S – 8 -04 v celkové částce 
1.467.000 Kč.  

b)  pověřuje sekretariát Rady, aby do 31. března 2005 posoudil možnost, zda o.s. Helianna je způsobilá 
projekty realizovat a pokud ne, aby ve spolupráci s protidrogovým koordinátorem Středočeského kraje 
předložil Radě návrh řešení. 

 
 
III.  Rámcový plán kontrolní činnosti u příjemců dotací schvalovaných RVKPP v roce 2005 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 3/0105 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí rámcový plán kontrolní činnosti sekretariátu RVKPP u příjemců dotací schvalovaných 
RVKPP v roce 2005 podle přílohy 1 tohoto bodu jednání; 

2. ukládá sekretariátu Rady provést do 30. června 2005 dílčí kontroly u příjemců dotací pro rok 2005, kteří 
byli uvedeni v kontrolním nálezu NKÚ.   

 
 
IV. Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2005 - 2006 

Rada přijala  (8 hlasy – 1 přítomný se zdržel hlasování) usnesení č. 4/0105 ve znění: 

 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. schvaluje 

a) Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2005 – 2006 (příloha č. 1), 
 
2. bere na vědomí  

a) Zprávu o Realizaci Národního akčního plánu drogového informačního systému v r. 2003 – 2004 
(příloha č. 2), 

b) Zápis ze Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách ze dne 3. 1. 2005 (příloha č. 
3), 
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3. ukládá 
a) svým členům, aby v nezbytné míře průběžně spolupracovali na realizaci Národního akčního plánu 

drogového informačního systému na r. 2005 – 2006 a zajistili účast jmenovaných zástupců svých 
resortů na jednáních pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti, 

b) Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti, aby koordinovalo realizaci 
Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2005 – 2006 a aby podalo 
RVKPP do 31. 3. 2006 zprávu o jeho realizaci v r. 2005 a do 31.3.2007 zprávu o jeho realizaci 
v letech 2005 – 2006. 

c) Sekretariátu Rady vypracovat a Radě předložit právní rozbor postavení hygienické služby v rámci 
Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2005 – 2006.     

 
  

Zpracoval: 
Mgr. Václav Macek 
Schválil: 
JUDr. Václav Pelikán 
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