
RVKPP 15.7.2005 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 15. července 2005 

 
 
Jednání řídil Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí - výkonný 
místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Jednání se zúčastnilo 8 členů 
Rady resp. jejich zástupců.  
 
 
Program   
I.      Návrh změny statutu, jednacího řádu Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – 

výdaje na protidrogovou politiku 
II. Návrh statutu, jednacího řádu a složení Výboru pro udělování certifikací   
III. Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – výdaje na 

protidrogovou politiku na rok 2004 
IV. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – výdaje na 

protidrogovou politiku v roce 2005 (II. kolo dotací) 
V. Zavedení Systému včasného varování před novými  drogami (Early-warning System) v ČR 
VI. Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropské unie ze dne 18. června 2003 (2003/488/EC) o prevenci a 

snížení poškození zdraví spojeného s drogovou závislostí 
 VII.   Celopopulační studie o zdravotním  stavu a životním stylu obyvatel ČR v roce 2004 
VIII.  Změna vyhlášky MZ 19/88 Sb., o  postupu při úmrtí a pohřebnictví 
IX.    Návrh na jmenování zástupce ČR do Vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogové závislosti 
X.     Různé 
 

 
 

Projednání programu: 
 
I.   Návrh změny statutu, jednacího řádu Výboru RVKPP pro poskytování účelových dotací ze 
     státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (dále jen „Dotační výbor“) 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 1/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

1. schvaluje  

a) změnu statutu Dotačního výboru podle přílohy 1 podkladu I.,  

b)  změnu jednacího řádu Dotačního výboru podle přílohy 2 podkladu I.,   

2. ukládá řediteli sekretariátu  

a) zabezpečit činnost Dotačního výboru pro dotační řízení na rok 2006 a následující období podle 
schváleného statutu a jednacího řádu,  

b) informovat zástupce NNO o přijaté změně statutu a jednacího řádu Dotačního výboru, 

      c)  zabezpečit zveřejnění schváleného statutu a jednacího řádu Dotačního výboru na internetové stránce 
Úřadu vlády (www.vlada.cz). 

 
 
II. Návrh statutu, jednacího řádu a složení Výboru RVKPP pro udělování certifikací (dále jen 

„Certifikačního výboru“)   
 
    Rada přijala jednomyslně usnesení č. 2/0705 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

       a)  statut Certifikačního výboru uvedený v příloze 1 podkladu II.,  

       b)  jednací řád Certifikačního výboru uvedený v příloze 2 podkladu II., 

       c)  následující složení Certifikačního výboru: 
             ministerstvo zdravotnictví:                                                  MUDr. Petra Griněnková 
             ministerstvo práce a sociálních věcí:                                  Mgr. Anna Kotoučová 
             ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:                    Mgr. Martina Budínská 
             ministerstvo vnitra:                                                              Mgr. Marcel Wolgemuth 
             sekretariát RVKPP:                                                             Bc.   Hana Rendlová 
             sekretariát RVKPP:                                                             Mgr. Vladimír Sklenář 

                        

2.  žádá 
        ministryni zdravotnictví, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministra práce a  
        sociálních věcí a ministra vnitra nominovat zástupce svých resortů do Certifikačního výboru  
        do 15. července 2005, 
  
 
 

3.   ukládá   

a)  řediteli sekretariátu RVKPP nominovat dva zástupce sekretariátu RVKPP dle statutu  
      Certifikačního výboru do 15. července 2005, 

b)   výkonnému místopředsedovi RVKPP jmenovat předsedu, místopředsedu a členy 
      Certifikačního výboru do 30. července 2005, 

c) ukládá řediteli sekretariátu RVKPP zabezpečit zveřejnění statutu a jednacího řádu Certifikačního 
výboru na internetové stránce Úřadu vlády (www.vlada.cz). 

 
 
 
III.   Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – 
          výdaje na protidrogovou politiku na rok 2004 
 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 3/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    bere na vědomí  
a)   finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou 

politiku v roce 2004  

 
 
IV.  Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní  
        správa – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2005 (II. kolo dotací) 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 4/0705 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   revokuje své rozhodnutí (v rámci usnesení č. 2/0105) přidělit finanční prostředky ve výši 
       867 000 Kč z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku na realizaci 3 
       programů protidrogové politiky na místní úrovni a to z důvodů nesplnění podmínek 
       poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu: 
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a)   Z-1-04  „Terénní práce Streetwork“,  realizátor: OS Daimonion, částka: 250 000 Kč, důvod: 
       žadatel má dluhy vůči státu; 

 b)    Z-2-04  „Kontaktní centrum Haus“,  realizátor: OS Daimonion, částka: 567 000 Kč, důvod: 
        žadatel má dluhy vůči státu; 
c)   Z-6-04  „Centrum prevence zneužívání omamných látek“, realizátor: OS Cepr, částka: 50 000 Kč, 

důvod: nepředložení vyúčtování finančních prostředků přidělených formou dotací na realizaci 
tohoto programu v roce 2005. 

 
2. schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu, v následující skladbě: 
 
a)    na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni převést z rozpočtové kapitoly 
       VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2005 dle návrhu II. kola dotačního řízení 
       (Příloha1 podkladu IV.) účelově vázané finanční prostředky v celkovém objemu 5.917.000,- 
       Kč do kapitoly Úřadu vlády ČR; 

b)   uvolnit na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni z kapitoly Úřadu vlády 
  ČR dle návrhu II. kola dotačního řízení (Příloha 1 podkladu IV) účelově vázané finanční prostředky 
v celkovém objemu 867.000,- Kč (jedná se o prostředky, které byly z VPS převedeny do rozpočtu 
Úřadu vlády v souladu s usnesením č. 2/0105 na realizaci programů protidrogové politiky na místní 
úrovni a z důvodů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení nebyly uvolněny) 

 
3. schvaluje žádost o změnu realizátora projektu 

 
a)    Z-8-04 „Kontaktní centrum Klíč“, kterým bude OS AGARTA, Vsetín 
   původní realizátor: OS Daimonion, Zlín (viz Příloha 3 podkladu IV.) 
 
 
4.   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 2, a) tohoto usnesení; 
b)  vedoucího Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dodatečných dotací schválených k uvolnění 
      v bodě 2 a), b) tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů; 
 
 
 

V. Zavedení Systému včasného varování před novými drogami (Early-warning System) v ČR 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 5/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    schvaluje 
a) Systém včasného varování před novými drogami v ČR dle přílohy 1 podkladu V. ,    
b) návrh na ustavení pracovní skupiny NMS „Systém včasného varování před novými drogami“ ve 

složení uvedeném v příloze 2 podkladu V. , 
c) PharmDr. Magdalénu Šustkovou, CSc., jako národního korespondenta EWS pro EMCDDA; 

 

    2.      ukládá výkonnému místopředsedovi do 31. července 2005 jmenovat členy pracovní skupiny 
             podle bodu 1, písm. b) tohoto usnesení.   

 

VI.      Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropské unie ze dne 18. června 2003 (2003/488/EC) 
            o prevenci a snížení poškození zdraví spojeného s drogovou závislostí 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 6/0705 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí informaci o plnění Doporučení Rady Evropské unie 2003/488/EC ze dne  
18. června 2003 o prevenci a snížení poškození zdraví spojeného s drogovou závislostí. 

2.    žádá členy RVKPP zohlednit Doporučení Rady Evropské unie 2003/488/EC ze dne 18. června 
       2003 v aktivitách Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 
       2005 – 2006, zejména ministryni zdravotnictví a ministru spravedlnosti doporučení č. 7, 8, 9. 

3.    doporučuje hejtmanům krajů a primátorovi hl.m. Prahy zohlednit Doporučení Rady 
       Evropské unie 2003/488/EC ze dne 18. června 2003 v plánování a realizaci krajské 
       protidrogové politiky. 

 

 
VII.  Celopopulační studie o zdravotním  stavu a životním stylu obyvatel ČR v roce 2004 

 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 7/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

1. bere na vědomí  

informaci o Celopopulační studii o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky, 
zaměřenou na užívání drog v dospělé populaci, realizované Ústavem zdravotnických informací a 
statistiky ČR (ÚZIS ČR) v roce 2004, 

2. žádá 

a) ministryni zdravotnictví zabezpečit realizaci druhé vlny Celopopulační studie o zdravotním 
    stavu a životním stylu obyvatel České republiky, zaměřené na užívání drog v dospělé 
    populaci v r. 2007, 

b) ministryni zdravotnictví o informaci k problematice duševního zdraví. 
 

 

VIII.  Změna vyhlášky MZ 19/88 Sb., o  postupu při úmrtí a pohřebnictví 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 8/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

1.       žádá 

ministryni zdravotnictví zabezpečit novelizaci vyhlášky MZ 19/88 Sb., o postupu při úmrtí a o 
pohřebnictví, ve znění uvedeného návrhu.

 

 

IX.    Návrh na jmenování zástupce ČR do Vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogové závislosti 

 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 9/0705 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

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

2.   ukládá  
 
  výkonnému místopředsedovi Rady jmenovat PhDr. Ladislava Csémyho zástupcem  
  České republiky ve Vědeckém výboru EMCDDA. 

 

 

X.     Různé 

 
a) Radě byl pro informaci předložen materiál  Rámcový přehled dotačních programů ústředních orgánů státní 
správy v oblasti neinvestičních dotací na realizaci programů protidrogové politiky na rok 2006. 
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č.10/0705 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1.     bere na vědomí 
  
        Rámcový přehled dotačních programů ústředních orgánů státní správy v oblasti neinvestičních 
        dotací na realizaci programů protidrogové politiky na rok 2006 navržených jednotlivými resorty 
        a sekretariátem RVKPP. 

b)    Příští jednání Rady se předpokládá v první polovině září. 

 
 
Zpracoval: 
Ing. Ivo Kačaba 
ředitel Odboru pro koordinaci protidrogové politiky 
Úřad vlády České republiky 
 
Schválil: 
Ing. Zdeněk Škromach 
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, 
výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
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