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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 8. března 2012 

 

 

 
Program  

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 8 přítomných členů) přijat program jednání ve znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrh na rozdělení dotací z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2012 

III. Financování protidrogové politiky 

IV. Informace z jednání dotačního výboru – drogové služby ve vězení 

V. Návrh na udělení certifikátů odborné způsobilosti služeb programům protidrogové 
politiky 

VI. Návrh změny statutu a návrh nového Jednacího řádu Výboru pro poskytování účelových 
dotací 

VII. Návrh doporučených postupů pro systematické předávání uživatelů drog propuštěných 
z vazby a výkonu trestu do následné péče v civilním sektoru 

VIII. Kontrola mezinárodní rady pro kontrolu narkotik v ČR a následná komunikace 

IX. Zapojení ČR do twinningového projektu v Srbsku 

X. Různé 

 

  Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozího jednání RVKPP dne 20. října 2011 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

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

 

 II.  Návrh na rozd ělení dotací z kapitoly Ú řadu vlády ČR – prevence p řed drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2012 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel - usnesení č. 02/0312 ve znění 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky   

1. schvaluje  
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návrh na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence 
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2012 na realizaci 
jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni v celkovém objemu Kč  75 764 000,-
-  v členění podle přílohy 1a, 

2. ukládá 

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky 
převod dotací navržených k uvolnění podle přílohy 1a realizátorům jednotlivých protidrogových 
programů po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem za rok 2011 v předepsané formě. 

Alternativa B 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

návrh na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence 
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2012 na realizaci 
jednotlivých projektů protidrogové politiky na místní úrovni v celkovém objemu Kč  67 044 000,-
-  v členění podle přílohy 1b, 

2. ukládá 

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky 
převod dotací navržených k uvolnění podle přílohy 1b realizátorům jednotlivých protidrogových 
programů po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem za rok 2011 v předepsané formě. 

 

 

 IV. Informace z jednání dota čního výboru – drogové služby ve v ězení 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 1 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 04/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí  

informaci z jednání Dotačního výboru konaného ve dnech 24.-26.1.2012,  

2. uznává  

důležitost spolupráce vězeňské služby s nestátními neziskovými organizacemi a zachování 
služeb poskytovaných uživatelům drog ve výkonu trestu odnětí svobody a vazbě nestátními 
neziskovými organizacemi, 
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3. doporu čuje   

ministru spravedlnosti zajistit systémové řešení problematiky uživatelů drog ve výkonu trestu 
odnětí svobody a ve vazbě včetně zabezpečení odpovídajících finančních zdrojů. 

 

 III.  Financování protidrogové politiky 

Materiál představil Mgr. Vobořil.  

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 03/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

informaci o obnovení činnosti pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky při 
sekretariátu Rady a náměty na změny ve financování protidrogové politiky připravené 
sekretariátem Rady jako podklady pro činnost této skupiny, 

2. schvaluje  

Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku 
(Pravidla financování protidrogové politiky) uvedená v Příloze 2,  

3. ukládá  

a) výkonnému místopředsedovi Rady předložit aktualizované znění Pravidel pro vynakládání 
finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování 
protidrogové politiky) vládě ke schválení do 31. března 2012 prostřednictvím předsedy 
Rady, 

b) výkonnému místopředsedovi Rady informovat Radu o činnosti a výstupech pracovní 
skupiny pro financování protidrogové politiky do října 2012. 

 

 V. Návrh na ud ělení certifikát ů odborné zp ůsobilosti služeb program ům protidrogové 
politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 9 pro – 1 proti – 1 se zdržel - usnesení č. 05/0312 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 
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výkonnému místopředsedovi Rady zaslat statutárním zástupcům žadatelů o certifikaci 
vyrozumění o rozhodnutí rady, v případě udělení certifikace spolu s certifikátem, a to do 10 
pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení   

3. ukládá  

předsedovi certifikačního výboru zabývat se připomínkami Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky a předložit analýzu stavu a návrh řešení na příštím jednání Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky 

 

VI. Návrh zm ěny statutu a návrh nového Jednacího řádu Výboru pro poskytování 
účelových dotací 

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 06/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

a)  Statut výboru pro poskytování účelových dotací Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky ve znění navrhovaných změn podle přílohy 1 

 
b) Jednací řád Výboru pro poskytování účelových dotací Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky podle přílohy 2, 

2. žádá  

ministra spravedlnosti o návrh zástupce resortu spravedlnosti ve Výboru pro poskytování 
účelových dotací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

  

VII. Návrh doporu čených postup ů pro systematické p ředávání uživatel ů drog 
propušt ěných z vazby a výkonu trestu do následné pé če v civilním sektoru 

Materiál představil Mgr. Vobořil. Bez diskuse 

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 07/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí  

návrh doporučených postupů pro systematické předávání uživatelů drog propuštěných z vazby 
a výkonu trestu do následné péče v civilním sektoru, 

2. doporu čuje 

 svým členům ministru zdravotnictví, předsedovi Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, 
zástupci Asociace krajů ČR a zástupkyni A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabývajících 
se prevencí a léčbou drogových závislostí, seznámit se s projednaným materiálem podle 
přílohy 1 poskytovatele služeb pro uživatele drog v rámci své působnosti 
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VIII. Kontrola INCB v ČR a následná komunikace 

Materiál představil Mgr. Vobořil. Bez diskuze  

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 roti – 0 se zdržel - usnesení č. 08/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere   

na vědomí informaci o kontrole Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik v ČR a následné 
komunikaci 
 

IX.  Zapojení ČR do twinningového projektu v Srbsku 

Materiál představil MUDr. Mravčík sekretariát RVKPP. Bez diskuze.  

 

Rada přijala hlasy přítomných členů 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel - usnesení č. 08/0312 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere   

na vědomí informaci o zapojení ČR do twinningového projektu zaměřeného na protidrogovou 
politiku v Srbsku. 
 

Jednání bylo ukončeno ve 12:30.  
       

Dne 21.3.2012 

Zpracoval: 
JUDr. Charypar           
 
   Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 

 


