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ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a konečné znění přijatých usnesení 

 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

III. Dofinancování projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení RVKPP na rok 2013 

IV. Dotační řízení RVKPP, resortů a krajů pro programy protidrogové politiky na rok 2014  

V. Vyhlášení nové oblasti podpory pro oblast nelátkové závislosti v rámci dotačního řízení RVKPP 

VI. Různé 

 

I.  Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP dne 30. dubna 2013 

Rada přijala hlasy přítomných členů 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0613 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

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

protidrogové politiky.  

 

II.  Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 02/0613 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. 

 

III. Dofinancování projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení RVKPP na rok 2013  

Rada přijala hlasy přítomných členů 8 pro – 0 proti – 2 se zdržel – usnesení č. 03/0613 bod 1. a 2.              

ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

návrh na dodatečné rozdělení dotací (dofinancování) v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České 

republiky – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2013       

na realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni v celkové m objemu Kč 

10 000 000,-- (2.kolo) v členění dle přílohy 1, 

 
2. ukládá 

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky převod 

dotací navržených k uvolnění podle přílohy 1 realizátorům jednotlivých programů v rámci dofinancování 

(2. kolo dotací), 

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 03/0613 bod 3. ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

3. apeluje 

na své členy, na státní instituce, kraje a obce, aby v oblasti protidrogové politiky nepodporovaly projekty, 

jejichž účinnost není ověřena, na úkor ověřených typů služeb a certifikovaných projektů, 

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 7 pro – 1 proti – 2 se zdržel – usnesení č. 03/0613 bod 4. ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

4. žádá 

odborníky a odborné instituce, které v minulosti poskytly záštitu projektu „Protidrogový vlak“ (příloha 3), 

aby svou odbornou garanci přehodnotily. 

 

IV.  Dotační řízení RVKPP, resortů a krajů pro programy protidrogové politiky na rok 2014 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 04/0613 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na vědomí 

informaci o dotačních řízeních Rady, resortů a krajů pro programy protidrogové politiky na rok 2014, 

 

2. doporučuje  

resortům a krajům definovat podmínky dotačních řízení pro programy protidrogové politiky na rok 2014 

tak, aby v souvislosti v účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších právních 

předpisů ke dni 1. 1. 2014 nedocházelo k vyloučení některých právních forem příjemců dotací, 

 

3. žádá  

své členy, aby v rámci harmonogramu svého dotačního řízení dodržovali Zásady vlády pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 
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státní správy. 

 

V.   Vyhlášení nové oblasti podpory pro oblast nelátkové závislosti v rámci dotačního řízení RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 05/0613 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

- na základě článku 2. odstavce 2) písmeno d) a e) Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, schváleného usnesením vlády ze dne 14. září 2011, 

- na základě části páté, odst. (2), písm. a) Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního 

rozpočtu na protidrogovou politiku, přijatých usnesením vlády č. 283 ze dne 18. dubna 2012 

(Pravidla), 

- s odkazem na část první odst. (3) písm. c) Pravidel, 

- s odkazem na část 3, bod 3.4. Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2013 až 2015, schváleného usnesením vlády č. 2019 ze dne 27. března 2013 

1. schvaluje  

vyhlášení nové oblasti podpory v rámci dotačního programu Rady v rámci programu protidrogové 

politiky zaměřené na oblast patologického hráčství v r. 2013, 

 

2. žádá 

a) Ministra financí České republiky, aby uvolnil Kč 5 mil. na zabezpečení dotačního řízení Rady 

podle bodu 1., 

b) vedoucího Úřadu vlády České republiky, aby požádal Ministra financí o převod finančních 

prostředků podle bodu 2. a) na posílení rozpočtu § 3541 kapitoly 304 Úřad vlády ČR a aby na 

základě výsledků dotačního řízení vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu (5) části druhé 

Pravidel, 

 

3. ukládá 

výkonnému místopředsedovi Rady, aby neprodleně zabezpečil vyhlášení mimořádného dotačního 

řízení na oblast podpory podle bodu 1 v roce 2013. 

 

Vl.  Různé 

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

Evropská zpráva o drogách 2011 – česká verze 

Publikace Zaostřeno na drogy č. 3/2013 – které se týká poznatků zejména o postupu policie při uplatňování 

zákona v souvislosti s držením drogy pro vlastní potřebu z hlediska ochrany veřejného zdraví a snižování 

negativních dopadů existence trhu s drogami a souvisejících represivních opatření. 

* * *  


