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RVKPP      30.4.2013 

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a kone čné znění přijatých usnesení 

 

 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami - Informace MZ o aktuálním stavu přípravy novely zákona 

III. Informace o uskutečněných aktivitách k problematice zvýšené výroby metamfetaminu v ČR  

IV. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

V. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2012 

VI. Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému na roky 2011–2012 a 

Národní akční plán drogového informačního systému na roky 2013–2015 

VII. Čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky v r. 2012 a odhad čerpání 

na r. 2013 

VIII. Informace o účasti České republiky na 56. zasedání Komise OSN pro narkotika ve Vídni 

IX. Ústní informace členů RVKPP 

X. Různé 

 

I.  Kontrola pln ění usnesení z p ředchozího jednání RVKPP dne 29. ledna 2013  

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na v ědomí  informaci o plnění usnesení z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky.  

 

II.  Zákon č. 379/2005 Sb., o opat řeních k ochran ě před škodami p ůsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami Informace o a ktuálním stavu p řípravy novely zákona  

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 02/0413 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí  

informaci o aktuálním stavu přípravy novely zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 
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2. žádá 

ministerstvo zdravotnictví, aby před předložením návrhu zákona do vlády svolalo meziresortní jednání 

vybraných členů RVKPP za účelem dosažení konsenzu v následujících oblastech: 

a) koordinace protidrogové politiky 

b) adiktologické služby, včetně záchytných stanic 

c) nové syntetické drogy 

 

III. Informace o uskute čněných aktivitách k problematice zvýšené výroby metam fetaminu v ČR  

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 03/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

informaci o uskutečněných aktivitách Ministerstva vnitra a Národního protidrogového koordinátora k 

problematice zvýšené výroby metamfetaminu v ČR, 

2. pov ěřuje 

a) vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ke svolání jednání 

Pracovní skupiny pro metamfetamin, aby se zabývala otázkou predikce možného vývoje drogové 

situace po zavedení regulačních opatření k omezení dostupnosti léků obsahujících 

pseudoefederin v Polsku, 

b) výkonného místopředsedu RVKPP a Národního protidrogového koordinátora zařadit 

problematiku pervitinu na program příštího jednání RVKPP. 

  

IV.  Návrhy na ud ělení certifikací odborné zp ůsobilosti program ům protidrogové politiky  

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 2 se zdržel – usnesení č. 04/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů uvedených 

v předkládaném 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. 

 

V.   Výro ční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové poli tiky za rok 2012  

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 05/0413 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2012 uvedenou 

v příloze 1, 

2. doporu čuje  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční zprávu o činnosti RVKPP 

za rok 2012 vládě ČR do 31. května 2013. 

 

Vl.  Vyhodnocení Národního ak čního plánu drogového informa čního systému na roky 2011–2012 a 

Národní ak ční plán drogového informa čního systému na roky 2013–2015  

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 06/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

a) Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2011–2012 

podle přílohy 1,  

b) Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2013–2015 podle přílohy 2, 

2. bere na v ědomí 

zápis ze zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách ze dne 15. dubna 2013 

uvedený v příloze 3, 

3. ukládá 

a) svým členům, aby průběžně spolupracovali na realizaci Národního akčního plánu drogového 

informačního systému na r. 2013–2015 a zajistili účast zástupců svých resortů na jednáních 

pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 

b) Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti, aby koordinovalo realizaci 

Národního akčního plánu drogového informačního systému na r. 2013–2015 a aby podalo 

RVKPP do 31. 3. 2016 zprávu o jeho realizaci, 

c) Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti, aby připravilo plán rozvoje 

drogového informačního systému na další období po r. 2015. 

 

Vll. Čerpání finan čních prost ředků na realizaci protidrogové politiky v r. 2012 a odh ad čerpání  na 

r. 2013 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 07/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

a) zprávu o čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky – na podporu 

specializovaných programů pro uživatele drog a ostatních aktivit protidrogové politiky 

realizovaných orgány státní správy a samosprávy v r. 2012 a informaci o aktuálním odhadu 

čerpání na r. 2013 dle přílohy 1, 
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b) přehled podporovaných programů protidrogové politiky na r. 2013 z rozpočtu Ministerstva práce a 

sociálních věcí dle přílohy 2. 

 

VIII.  Informace o ú časti České republiky na 56. zasedání Komise OSN pro narko tika ve Vídni  

Rada přijala hlasy přítomných členů 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 08/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí   

informaci o účasti České republiky na 56. zasedání Komise OSN pro narkotika ve dnech             

11. - 15. března 2013 ve Vídni, 

2. bere na v ědomí 

informaci o aktivitě Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti s možnou redukcí účasti České 

republiky v mezinárodních organizacích, konkrétně pokud se jedná o Pompidou Group při Radě 

Evropy, 

3. doporu čuje 

Ministerstvu zahraničních věcí, aby zvážilo pokračování členství České republiky v Pompidou Group 

při Radě Evropy a aby zacílilo svůj příspěvek v této organizaci účelově ve shodě s protidrogovou 

zahraniční politikou České republiky. 

 

IX.   Ústní informace členů RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 09/0413 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

 bere na v ědomí  

a) informaci Ministerstva zdravotnictví o infekčním oddělení pro IUD v Motole,  

b) informaci sekretariátu RVKPP, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy o závěrech kontroly NKÚ,  

c) informaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o Strategii prevence rizikového chování 

resortu MŠMT.  

 

X. Materiály pro informaci  

Radě byly na jednání předložené materiály pro informaci, bez návrhu usnesení: 

− Zápis z jednání VZRe ze dne 8. 4. 2013 

− Zápis z jednání VZRI ze dne 10. 4. 2013 

− Note to the members and substitutes of the EMCDDA Management Board 

− EFTC 14th Conference on Rehabilitation and Drug Policy 18. – 20. september 2013 

− Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018 

− Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování 

* * *  


