
RVKPP 25.4.2006 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

VÝTAH ZE ZÁZNAMU 
z jednání dne 25. dubna 2006 

 
Jednání vedl MUDr. Marián Hošek, pověřený řízením Ing. Zdeňkem  Škromachem, výkonným 
místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Zúčastnilo se 9 členů Rady, 
resp. jejich zástupců.  
 
Program   

I. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy udělení certifikací programům 
protidrogové politiky 

II. Certifikace odborné způsobilosti –pokračování a zpřesnění systému v následujícím období 
III. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem – dotace poskytnuté v roce 2005 na realizaci 

programů protidrogové politiky z  kapitoly Všeobecná pokladní správa  prostřednictvím Úřadu vlády 
ČR 

IV. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády – prevence před drogami, alkoholem, 
nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006  

V. Provádění kontrol u příjemců finančních  prostředků ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku 
v roce 2006 

VI. Koordinace  programů protidrogové politiky v regionech: jednání s Asociací krajů ČR 
VII. Různé 

 
 
I.   Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy udělení certifikace   programům 

protidrogové politiky
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 1/0406 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),  

3. ukládá předsedovi Výboru pro udělování certifikací informovat dopisem statutární zástupce 
certifikovaných služeb bezprostředně po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky o 
výsledku certifikačního procesu. 

 
II. Certifikace odborné způsobilosti–pokračování a zpřesnění systému v následujícím období 
 
         
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 2/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky: 

1. schvaluje  

a) předložený materiál „Procedura vytváření nových standardů odborné způsobilosti poskytování 
služeb pro uživatele návykových látek“ (Příloha 1), 

b) návrh pracovní skupiny „pro standardy kvality a certifikace odborné způsobilosti“, aby od roku 
2007 byly poskytovány finanční prostředky na zajištění certifikací odborné způsobilosti  v rámci 
účelových dotací ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky, 

2. ukládá 

a) řediteli sekretariátu Rady zabezpečit zveřejnění materiálu „Procedura vytváření nových standardů 
odborné způsobilosti pro uživatele návykových látek“ na webových stránkách www.vlada.cz,    
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b) předsedovi Výboru pro udělování certifikací zajistit, aby příprava, pilotní ověření i přijetí každého 
nového standardu nebo inovace stávajícího standardu proběhla podle schváleného materiálu 
„Procedura vytváření nových standardů odborné způsobilosti pro uživatele návykových látek“,     

c) řediteli sekretariátu Rady připravit metodiku dotačního řízení pro rok 2007 tak, aby umožňovala 
žadatelům o účelové dotace ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky požádat o 
částku na pokrytí nákladů na certifikace odborné způsobilosti ve výši 70 % z celkových nákladů na 
certifikaci a tuto metodiku poslat pro informaci členům RVKPP per-rolam do 15. června, 
 

d) projednat priority dotačních řízení RVKPP a resortů na rok 2007 na nejbližším zasedání Výboru 
zástupců resortů.   
 

III.  Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem – dotace poskytnuté v roce 2005 na 
       realizaci programů protidrogové politiky z  kapitoly Všeobecná pokladní správa 
       prostřednictvím Úřadu vlády ČR 
 
          
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 3/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí  
přehled čerpání dotací ze státního rozpočtu z kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 
2005  vč. vyčíslení finančních prostředků vrácených do státního rozpočtu za rok 2005, který je uveden 
v příloze 1 tohoto materiálu, 

 
2. ukládá  

a)   sekretariátu RVKPP vyzvat příjemce dotací, kteří neprovedli vyúčtování dotací a finanční vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem za rok 2005 nebo jej nedoložili povinnými doklady, aby své povinnosti 
splnili  nejpozději do 30.4.2006, 

 
b)  řediteli sekretariátu RVKPP postupovat podle pravidel Úřadu vlády ČR při nesplnění povinností 

příjemců dotací za rok 2005 ve lhůtě uvedené v bodě 2 a).  
 

 
IV. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před 
      drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006  
        
  
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 4/0406 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje návrh na rozdělení účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu: 
  

a) na realizaci  služeb „Kontaktního centra Nymburk – K-centrum“, které formou rozšíření projektu S-01-
04 o.s.Semiramis – Nymburk  po dohodě se samosprávou města Mladá Boleslav a v souladu 
s Krizovým plánem Středočeského kraje  provádí  kontaktní a poradenské služby na 
Mladoboleslavsku ve výši Kč 300.000,--   (Příloha 1), 
 

b) na realizaci  „Terénních programů K-centra Nymburk“, které formou rozšíření projektu S-17-06 
o.s.Semiramis – Nymburk po dohodě se samosprávou města Mladá Boleslav a v souladu s Krizovým 
plánem Středočeského kraje  provádí  služby v rámci terénních programů na Mladoboleslavsku  ve 
výši Kč 210.000,-- (Příloha 2), 
 

c) na rozšíření personálního obsazení projektu Z-03-04 „Činnost poradenského centra R-Ego“ 
realizovaného o.s. R-Ego – Slavičín v souladu se záměry Zlínského kraje v  celkové výši Kč 120.000,--   
(Příloha č.3), 
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2. ukládá 

vedoucímu Úřadu vlády ČR zajistit převod účelově určených dotací ze státního rozpočtu dle bodu 1 a 
– c) tohoto usnesení na bankovní účty jednotlivých příjemců dotací, kteří zabezpečují realizaci výše 
uvedených projektů protidrogové politiky. 

 
 
V.   Provádění kontrol u příjemců finančních  prostředků ze státního rozpočtu na 
      protidrogovou politiku v roce 2006 
 
       
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 5/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.  bere na vědomí předložený materiál „Komplexní přehled kontrol na rok 2006“. 

2.  doporučuje 
         ministru zdravotnictví doplnit potřebné údaje v časovém a objektovém záměru na provádění 
         kontrol o přesný název příjemce dotace, název projektu, místo realizace projektu a výši 
         poskytnuté dotace nejpozději do 5. května 2006, 
 
3. ukládá 

řediteli sekretariátu Rady zapracovat tyto informace ministra zdravotnictví do  materiálu „Komplexní 
přehled kontrol na rok 2006“ a ten poté zveřejnit na www.vlada.cz

 
 
VI.  Koordinace  programů protidrogové politiky v regionech: jednání s Asociací krajů ČR 
       
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 6/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí zprávu o jednání ředitele sekretariátu RVKPP s Asociací krajů České republiky, 

2. ukládá řediteli sekretariátu RVKPP pravidelně jednou za půl roku informovat Asociaci krajů České 
republiky prostřednictvím Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti o výstupech činnosti 
RVKPP. 

 
VII. Různé 

 
VII. a) Registr žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním drog 
 
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 7/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. žádá ministra zdravotnictví o písemnou informaci  pro výkonného místopředsedu Rady do 10.  
             května 2006 o zajištění činnosti Registru žadatelů o léčbu v souvislosti s užíváním drog. 
 
VII. b) Certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence 
 
     
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 8/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
1. žádá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o písemnou informaci  pro výkonného 
             místopředsedu Rady do 10. května 2006 o termínu zahájení a způsobu zajištění (včetně 
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             technicko-organizačních informací) certifikací programů primární prevence. 
 
VII. c)  Návrh na převod finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – 
     prevence před drogami, alkoholem , nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006 
 
     
Rada přijala jednomyslně usnesení č. 9/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 
1. bere na vědomí  

ukončení činnosti OS Na Křižovatce Varnsdorf, které nezískalo dostatečnou finanční podporu 
z místních  rozpočtů, a bylo nuceno zastavit realizaci projektu U-12-04 „Kontaktní a poradenské 
centrum pro drogově závislé Na Křižovatce Varnsdorf“ k datu 10.2.2006 

 
2. revokuje 

usnesení č.03/0206 ze dne 14.2.2006 k rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu 
vlády ČR – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2006, 
jehož součástí bylo spolufinancování projektu protidrogové politiky  U-12-04 ve výši Kč 102.000,--, 
jehož realizátorem bylo OS Na Křižovatce Varnsdorf 

 
3. schvaluje  

návrh na odejmutí finančních prostředků ve výši Kč 102.000,-- OS Na Křižovatce Varnsdorf a jejich 
převod na OS White Light I na spolufinancování rozšíření služeb nad rámec projektu protidrogové 
politiky U-03-04  o kontaktní a poradenské služby realizované v regionu Varnsdorf   

 
4. ukládá 

vedoucímu Úřadu vlády ČR zajistit převod účelově určené dotace ze státního rozpočtu dle bodu 3 
tohoto usnesení na bankovní účet  OS White Light I, které zabezpečuje realizaci výše uvedených  
služeb v regionu města Varnsdorfu náhradou za služby OS Na Křižovatce Varnsdorf  

    

VII. d) Zneužívání subutexu na černém trhu 
    

Rada přijala jednomyslně usnesení č. 10/0406 ve znění: 
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. ukládá řediteli sekretariátu RVKPP zpracovat komplexní situační zprávu o využívání a zneužívání subutexu 
v ČR do 30. června s tím, že dotčené resorty poskytnou sRVKPP podklady do 30. května.   
 

Zpracoval:  
Ing. Ivo Kačaba, ředitel Sekretariátu RVKPP 

Schválil:  
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, pověřen řízením zasedání RVKPP dne 25.4. 
2006  
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