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RVKPP     28.5.2014 

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a konečné znění přijatých usnesení 

 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP  

II. Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

III. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

 IV. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2013 

IV. Návrh na změnu Statutu RVKPP 

 VI.  Návrh sekretariátu RVKPP k dílčí novele zákona č. 379/2005 Sb. 

 VII.  Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 

 VIII. Návrh na změny systému financování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené 

 IX.  Různé 

 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0514 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. března 2014 a o revizi plnění usnesení Rady z jednání uskutečněných v průběhu roku v průběhu 

roku 2013 (29. ledna 2013, 30. dubna 2013, 18. června 2013, 10. října 2013 a 21. listopadu 2013)  

a hlasování per rollam ze dne 25. září 2013 a 30. prosince 2013. 

 

II.  Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

Rada přijala hlasy přítomných členů 13 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 02/0514 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

 zprávu o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR „Hazardní hraní v České republice 

 a jeho dopady“ z dubna 2014 uvedenou v příloze 1,  
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2. schvaluje 

 souhrn hlavních výsledků a doporučení zprávy o sociálně patologických dopadech hazardních her  

 v ČR, 

3. doporučuje 

 vládě České republiky, aby přijala navrhované usnesení ve znění dle přílohy 2, po zapracování 

 doporučení Rady ke znění usnesení. 

 

III. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 13 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 03/0514 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

 udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů uvedených 

 v překládaném materiálu, 

2. ukládá 

 výkonnému místopředsedovi Rady zaslat statutárnímu zástupci žadatele o certifikaci vyrozumění  

 o rozhodnutí Rady spolu s certifikátem, v případě udělení certifikace, a to do 10 pracovních dnů od 

 přijetí tohoto usnesení. 

 

IV.  Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 

Rada přijala hlasy přítomných členů 13 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 04/0514 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

 Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 uvedenou 

 v příloze 1, 

2. doporučuje 

 předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit výroční zprávu o činnosti 

 RVKPP za rok 2013 vládě ČR do 31. května 2014. 

 

V. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 05/0514 ve znění:  
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ukládá  

sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zajistit předložení návrhu na změnu Statutu 

Rady k připomínkování členům Rady per rollam, následné vypořádání připomínek a poté jeho 

předložení ke schválení členům Rady per rollam. 

 

VI. Návrh sekretariátu RVKPP k dílčí novele zákona č. 379/2005 Sb. 

Rada přijala hlasy přítomných členů 12 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 06/0514 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

 návrh sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na dílčí novelu zákona 

 č. 379/2005 Sb., 

2. doporučuje 

 ministru zdravotnictví předložit znění návrhu novely zákona před vnějším připomínkovým řízením 

 Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky k uplatnění připomínek. 

 

VII. Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 07/0514 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

 Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 – 2018 ve znění navržených doplnění podle 

 přílohy 1, 

2. doporučuje 

 předsedovi Rady předložit Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ve znění 

 navržených doplnění podle přílohy 1 k projednání vládě nejpozději do 30. listopadu 2014. 

 

VIII. Návrh změny systému financování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené 

Rada přijala hlasy přítomných členů 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 08/0514 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

 materiál „Návrh změny systému financování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené“ 

 v podobě předložené v příloze 1, 
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2. ukládá 

 výkonnému místopředsedovi Rady dále pokračovat v aktivitách na změnách systému financování  

 v kontextu ostatních plánovaných systémových změn ve financování např. Rady vlády pro nestátní 

 neziskové organizace a dále informoval Radu o dalších návrzích na změny financování. 

*** 


