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ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a konečné znění přijatých usnesení 

 

 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP  

II. Průběžná zpráva o realizaci studie o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

III. Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 

období let 2013 – 2015 za rok 2013 

IV. Informace o aktuální situaci v oblasti nových psychoaktivních látek v ČR a EU 

V. Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v roce 2014 

VI. Informace o řešení problematiky v oblasti výroby, nabídky a poptávky po metamfetaminu v ČR 

VII. Různé 

 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0314 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí  

informaci o plnění usnesení z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ze 

dne 11. února 2014. 

 

II.  Průběžná zpráva o realizaci studie o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 02/0314 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
1. bere na vědomí  

průběžnou zprávu o realizaci studie o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR, 

2. ukládá 

a) vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti předložit studii o 

sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR s návrhem konkrétních doporučení a návrhem 

usnesení vlády na následujícím zasedání Rady, 

b) výkonnému místopředsedovi Rady, aby po konzultaci s ministerstvem financí požádal předsedu 
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vlády o odklad termínu pro předložení studie o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

vládě k projednání. 

III.  Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu Národní strategie protidrogové politiky na období let 
2013 až 2015 za rok 2013 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 03/0314 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

informaci o průběžném plnění Akčního plánu realizace národní strategie protidrogové politiky na období 

let 2013 až 2015 za rok 2013 podle přílohy č. 1, 

2. schvaluje 
změnu Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až 2015 

spočívající ve zrušení aktivity 2.1: Zajistit podmínky pro volné šíření a implementaci nástrojů 

screeningu ve školství vytvořených v rámci projektu VYNSPI (Nutnost dořešit autorská práva k volnému 

šíření nástrojů screeningu)., 

3. ukládá 

řediteli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky nadále průběžně sledovat a 

vyhodnocovat plnění aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

let 2013 až 2015 a do 31. března 2015 předložit Radě informaci o průběžném plnění Akčního plánu 

realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až 2015 za rok 2014. 

 

IV. Informace o aktuální situaci v oblasti nových psychoaktivních látek v ČR a EU 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 04/0314 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

informaci o aktuální situaci v oblasti nových psychoaktivních látek v České republice a Evropské unii. 

 

V. Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v roce 2014 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 05/0314 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

a) zprávu o aktuálně plánované výši finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky v roce 

2014 – na podporu specializovaných programů pro uživatele drog a ostatních aktivit protidrogové 
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politiky realizovaných orgány státní správy a samosprávy, 

b) přehled podporovaných programů protidrogové politiky na r. 2014 z rozpočtů ústředních orgánů 

státní správy dle přílohy 1. 

VI. Informace o řešení problematiky v oblasti výroby, nabídky a poptávky po metamfetaminu v ČR 

Rada k uvedenému bodu jednání, kterým byla ústní informace ředitele Národní protidrogové centrály Policie 

ČR, nepřijala usnesení. 

VII. Různé 

Rada k uvedenému bodu jednání nepřijala usnesení. 

*** 
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