
RVKPP 30.9.2005 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 30. září 2005  

 
 
Zahájení 
 
Jednání zahájil Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí - 
výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Jednání bylo 
zahájeno v 10:09 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č.  179 za přítomnosti 8 členů Rady resp. 
jejich zástupců; omluven byl předseda vlády Ing. Jiří Paroubek, ministr obrany Karel Kühnl,  
ministryně školství JUDr. Petra Buzková, ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec, ministr 
zahraničních věcí Cyril Svoboda, ministryně zdravotnictví MUDr. Milada Emmerová a ministr vnitra 
Mgr. František Bublan.  
 
Ing. Zdeněk Škromach (dále „Předsedající“) uvítal přítomné, omluvil nepřítomnost předsedy Rady – 
premiéra Ing. Jiřího Paroubka a konstatoval, že Rada je usnášení schopná. 
 
 
Program 
  
Přítomnými byl jednomyslně přijat program jednání v následujícím znění: 
I. Návrh změny statutu a složení  Výboru zástupců resortů
II. Návrh záměru na zřízení Výboru pro spolupráci s regiony 
III. Návrh změny statutu a složení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky   
IV. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu cetifikačního procesu, návrhy na 

udělení certifikací programům protidrogové politiky, schválení standardů programů primární 
prevence a návrhu změny standardu pro ambulantní léčbu, schválení  návrhu podoby  
certifikátu  

V. Plnění Akčního plánu realizace protidrogové politiky na období 2005-2006 a resortní plány 
činnosti na rok 2006 

VI. Výroční zpráva ve věcech drog v České republice v roce 2004 
VII.    Různé 
 

 
Projednání programu: 
 
I.   Návrh změny statutu a složení  Výboru zástupců resortů 
 
     K projednávanému bodu nebyly připomínky. 
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 1/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. schvaluje  

a) přijetí  zástupce ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za člena Výboru zástupců resortů 

b) změnu statutu Výboru zástupců resortů (Výbor) podle přílohy 1,  

2. ukládá řediteli sekretariátu  
a) zabezpečit zveřejnění schváleného znění statutu  Výboru na internetových stránkách Rady,  
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b) informovat zástupce MPO o členství ve Výboru a přijaté změně statutu  Výboru.  
 
 
II. Návrh záměru na zřízení Výboru pro spolupráci s regiony   
 
     Po diskusi  k tomuto bodu jednání  

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 2/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  schvaluje  

        a)  záměr návrhu na zřízení Výboru pro spolupráci s regiony.  

2.  ukládá 

a) řediteli sekretariátu RVKPP projednat zřízení Výboru pro spolupráci s regiony se zástupci 

Asociace krajů s tím, nechť Asociace krajů též sama navrhne model spolupráce, který bude 

pro ni vyhovující. 

 
 
III.   Návrh změny statutu a složení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
K projednávanému bodu nebyly připomínky. 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 3/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    schvaluje  
a)   přijetí  ministra průmyslu a obchodu za člena Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

b)  změnu statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v souvislosti s přijetím ministra  

      průmyslu a obchodu za člena RVKPP (příloha 1) 

2.     ukládá výkonnému místopředsedovi RVKPP  

a)   projednat změnu statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání vlády ČR  

      (příloha 1),  

b)  informovat ministra průmyslu a obchodu o členství v RVKPP a přijaté změně statutu  RVKPP.  

 
 

IV.  Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu cetifikačního procesu, návrhy na 
       udělení certifikací programům protidrogové politiky, schválení standardů programů 
       primární prevence a návrhu změny standardu pro ambulantní léčbu, schválení  návrhu 
       podoby  certifikátu  
 
    Po diskusi  k tomuto bodu jednání  
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Rada přijala jednomyslně usnesení č. 4/0905 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   bere na vědomí zprávu o dosavadním průběhu certifikačního procesu služeb pro uživatele drog 

2.   schvaluje  

a) udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky uvedených 

       v příloze 1 (Návrh Výboru pro udělování certifkací na udělení certifikací) a příloha 2 (Zápis 

       z jednání Výboru pro udělování certifikací) 

b)  předložený návrh certifikátu odborné způsobilosti programům protidrogové politiky  podle 

       přílohy  3,  

c)   standardy odborné způsobilosti programů primární prevence (příloha 4) 

d)   změnu standardu pro ambulantní léčbu ve znění dle přílohy 5 

3. ukládá  

a) řediteli sekretariátu zabezpečit zveřejnění certifikovaných služeb a standardů odborné 

způsobilosti programů primární prevence a změněný standard pro ambulantní léčbu na 

webových stránkách RVKPP 

b) řediteli sekretariátu zabezpečit konkrétní popis nesplněných standardů v podkladech 

předkládaných Radě k rozhodnutí o udělení certifikace 

c) řediteli sekretariátu vyhodnotit současný systém certifikací a navrhnout případné úpravy   

d) ministryni školství, mládeže a tělovýchovy organizačně a personálně zajistit certifikaci 

programů primární prevence podle usnesení vlády ČR č. 300/2005 a č.700/2005 

e) členům RVKPP, aby v dotačních řízeních pro programy protidrogové politiky zohlednili 

výsledky certifikace odborné způsobilosti   v souladu s usnesením vlády ČR č.700/2005 (tedy 

až pro rok 2007).  

 
 

V.   Plnění Akčního plánu realizace protidrogové politiky na období 2005-2006 a resortní  
         plány činnosti na rok 2006 
 
      Rada přijala závazek Výboru zástupců resortů k pravidelnému hodnocení plnění Akčního plánu  
      a přijala následující usnesení.    
  
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 5/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky   schvaluje 

1.   schvaluje  
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návrh výkonného místopředsedu RVKPP, aby členové RVKPP informovali na předem určených 

jednáních RVKPP o průběžném plnění úkolů z Akčního plánu realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2005-6 a předkládali resortní plány činnosti 

realizace protidrogové politiky včetně plánovaných finančních nákladů 

2.    ukládá  

a)  členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit plány činnosti svých resortů i 

     s finančními náklady v protidrogové politice na rok 2006 (úkol č.34/3 z Akčního plánu) 

      výkonnému místopředsedovi RVKPP do 31.12.2005,  

b) členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit informaci o plnění úkolů 

     svých resortů z Akčního plánu v roce 2005 do 31.12.2005, 

c) řediteli sekretariátu RVKPP zpracovat souhrnou informaci o plnění Akčního plánu v roce 

      2005 a předložit ji RVKPP na jejím prvním jednání v roce 2006, 

d)  řediteli sekretariátu RVKPP provést porovnání plánů činnosti resortů na rok 2006 s Akčním 

      plánem a podat RVKPP informaci o tom, zda je plánovanými činnostmi zajištěna realizace‘ 

      Akčního plánu, a to na prvním zasedání RVKPP v roce 2006, 

e) předsedovi Výboru zástupců resortů RVKPP projednávat  plnění úkolů  Akčního plánu 

      realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-6 a naplňování ročních 

    resortních plánů činnosti v protidrogové politice pravidelně ve čtvrtletních intervalech na 

    jednáních VZR.  

 
VI.     Výroční zpráva ve věcech drog v České republice v roce 2004 
 
       Zástupce ředitele sekretariátu a vedoucí Národního monitorovacího střediska MUDr. Viktor 
       Mravčík stručně představil výroční zprávu a upozornil na nejpodstatnější jevy, které zpráva 
       popisuje . 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 6/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
1. schvaluje Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, 

2. ukládá 

a) výkonnému místopředsedovi RVKPP, aby Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2004 předložil vládě do 30.10.2005, 

b) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, aby Výroční 

zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004 v anglické verzi předložil 

Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogové závislosti do 30.10.2005.  
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VII.  Různé 
 
      a)    Rada projednala doporučení Výboru RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního 
             rozpočtu – Výdaje na protidrogovou politiku (Dotační výbor) o revokaci svého rozhodnutí o  
             přidělení finančních prostředků v rámci II. kola dotačního řízení pro o.s. Prev – centrum 
             Cheb ve výši 415 000,- Kč (usnesení Rady č. 4/0705). 
 

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 7/0905 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

 

1. revokuje své rozhodnutí (v rámci usnesení č. 4/0705) přidělit finanční prostředky ve výši 

415 000 Kč z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku na realizaci 

programu protidrogové politiky na místní úrovni v rámci II. kola dotačního řízení pro rok 
2005. Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny na realizaci projektu Prev –
centrum Cheb, jehož předkladatelem bylo o.s. Prev – centrum Cheb. Sdružení prostředky 

vrátilo z důvodu omezení činnosti, které je zapříčiněno mateřskou dovolenou klíčové 

pracovnice a rizikovým těhotenstvím další pracovnice sdružení (Příloha 1). 

 

2.  schvaluje návrh na rozdělení těchto účelově vázaných finančních prostředků, které      již 

byly převedeny do kapitoly Úřadu vlády, a to v následující skladbě: 

 
a) na zajištění služeb Harm Reduction v Praze z důvodu zvýšeného zájmu o tyto služby 

(jedná se jednak o navýšení počtu klientů a výměn stříkaček včetně souvisejícího 

zdravotnického materiálu). O pomoc při řešení této situace jsme byli požádáni primátorem 

hl. m. Prahy MUDr. Pavlem Bémem (Příloha 2) a krajskou protidrogovou koordinátorkou hl. 

m. Prahy Mgr. Ninou Janýškovou (Příloha 3).  

   Dotační výbor navrhuje částku ve výši 329.000 Kč; 

  

b) na zajištění programu primární prevence v Chebu a okolí z důvodu nezajištění těchto 

služeb o.s. Prev - centrum Cheb. Po oznámení výrazného omezení činnosti tohoto sdružení 

Krajský úřad Karlovarského kraje ihned zahájil jednání s o.s. Kotec o zajištění této služby a 

na RVKPP se obrátil o pomoc při řešení této situace (Příloha 4).  

    Dotační výbor navrhuje částku ve výši 86.000 Kč; 
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3.   žádá 
a) vedoucího Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dodatečných dotací schválených k uvolnění 

v bodě 2 a), b) tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů; 

 

      b)     Náměstek ministra vnitra informoval Radu o falešném průkazu Meziresortní protidrogové 

               komise vydané ministerstvem vnitra na jméno Michal Jarolím. Případ řeší Kriminální 

               služba  Policie ČR. 

 

Jednání bylo ukončeno v 11:35 hodin. 
 
 

Zpracoval: Ing. Ivo Kačaba, ředitel odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 

Schválil: Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,                                  
výkonný místopředseda RVKPP  
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