
RVKPP 14.2.2006 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 14. února 2006 

 
Jednání vedl ing. Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí - výkonný 
místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Přítomno bylo 8 členů Rady 
resp. jejich zástupců.  
 
Program 
  
I. Certifikace odborné způsobilosti –informace o průběhu a návrhy udělení certifikací programům 

protidrogové politiky 
II. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – výdaje na 

protidrogovou politiku v roce 2005 
III. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády – prevence před drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006  
IV. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 – vyhodnocení 

realizace v roce 2005 a plán pro rok 2006 
V. Zpráva o plnění usnesení (úkolů) Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 VI.    Různé 
 
Projednání programu 
 
I.   Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy udělení certifikací programům 

protidrogové politiky
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 1/0206 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

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

2. schvaluje  

udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky uvedených v příloze 1 (Návrh 
Výboru pro udělování certifikací na udělení certifikací) a v příloze 2 (Zápisy z jednání Výboru pro 
udělování certifikací), 

3. ukládá  

a) výkonnému místopředsedovi Rady a členům Rady z resortů MZ, MŠMT, MPSV, MS, MF a MV 
zajistit činnost svých zástupců v pracovní skupině „pro standardy kvality a certifikace odborné 
způsobilosti“ 

b) řediteli sekretariátu Rady zabezpečit technické a administrativní zázemí pro činnost pracovní 
skupiny „pro standardy kvality a certifikace odborné způsobilosti“, 

c) řediteli sekretariátu zabezpečit zveřejnění certifikovaných služeb,  

d) předsedovi Výboru pro udělování certifikací informovat dopisem statutární zástupce 
certifikovaných služeb bezprostředně po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky o výsledku certifikačního procesu. 
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II. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa – výdaje 
na protidrogovou politiku v roce 2005 

 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 2/0206 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 
2005 uvedený v příloze 1 tohoto materiálu, 
 

b) přehled čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou 
politiku v roce 2005 – určených na odborné činnosti realizované prostřednictvím sekretariátu RVKPP 
uvedený v příloze 2 tohoto materiálu, 
 

2.  ukládá 
  

a) sekretariátu RVKPP zveřejnit přehled podle bodu 1 a) tohoto usnesení na www stránce Úřadu vlády 
ČR, 
 

b) sekretariátu RVKPP předložit do 30. dubna 2006 RVKPP závěrečné vyhodnocení programů 
a čerpání dotací na jejich realizaci v roce 2005. 

 
 
III.    Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády – prevence před 
        drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006  
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 3/0206 ve znění: 
 

 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly  
Úřadu vlády ČR –  prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2006 
v následující skladbě: 
 

a) na realizaci programů protidrogové politiky na místní úrovni finanční prostředky v celkovém objemu 
Kč  104.670.000,-- do kapitoly Úřadu vlády ČR (příloha 4), 
 

b) k zabezpečení aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky v roce 2006 částku ve výši 
Kč  5.000.000,-- (příloha 5),  
 

c) ponechat  částku v celkovém objemu  Kč  330.000,--  k  rozdělení v průběhu roku 2006 na realizaci 
programů protidrogové politiky na místní úrovni, 

 
2. žádá 

a) vedoucího Úřadu vlády ČR o zajištění převodu dotací schválených k  uvolnění v bodě  
1 a)  tohoto usnesení realizátorům jednotlivých protidrogových programů. 
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IV.    Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 
         –  vyhodnocení realizace v roce 2005 a plán pro rok 2006 
 
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 4/0206 ve znění: 
 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje zprávu o vyhodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2005-2006 (Akční plán) v r. 2005 včetně Přílohy 1 a 2 zprávy, 
 

2. ukládá 
  
a) svým členům, aby doplnili informace o úkolech s termínem realizace do 31.12.2005 a úkolech 

průběžných, u nichž informace nebyla dodána (označeny jako „Informace nebyla dodána“ v Příloze 1) 
do 31.3.2006, 

b) svým členům, aby podali informace o realizaci úkolů s termínem realizace do 31.12.2005 a úkolech 
průběžných, které byly splněny částečně nebo nebyly splněny, a to do 30.6.2006, 

c) svým členům, aby napříště při podávání informací o plnění úkolů Akčního plánu dodržovali strukturu 
uvedenou v Příloze 3, 

d) svým členům, aby podali zprávu o realizaci úkolů s termínem plnění mezi 31.12.2005 a 31.12.2006 a 
úkolů průběžných do 31.12. 2006, 

e) řediteli sekretariátu Rady, aby předložil vyhodnocení Akčního plánu do 28.2.2007, 

f) svým členům zpracovat akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky v gesci svých 
resortů na období 2007 až 2009 ve struktuře Akčního plánu 2005 - 2006 a předložit je výkonnému 
místopředsedovi Rady do 31. března 2007, 

g) řediteli sekretariátu Rady předložit Radě návrh Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2007 až 2009 do 30. dubna 2007.  

 
 
V.  Zpráva o plnění usnesení (úkolů) Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
             
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 5/0206 ve znění: 
 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení (úkolů) RVKPP v roce 2005, 
 

2. schvaluje záměr od dalšího jednání RVKPP v roce 2006 pravidelně na začátku každého zasedání 
provést  revizi o plnění usnesení (úkolů), které Rada svým členům uložila, 
 

3. ukládá řediteli sekretariátu RVKPP zpracovat a na 1. zasedání Rady v roce 2007 předložit souhrnnou 
zprávu o plnění usnesení (úkolů) Rady za kalendářní rok 2006 . 

 
 

VI.    Různé 
 
Rada  byla informována o dopisu Mezinárodní rady OSN pro kontrolu narkotik ve Vídni  
(UN INCB) a o odpovědi Ministerstva zahraničí ČR – členové Rady obdrželi kopie dopisů.   
 
Zpracoval: Ing. Ivo Kačaba 
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