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JEDNÁNÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLI TIKY  

ZÁZNAM 
z mimo řádného  jednání dne 13. prosince 2010 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo zahájeno v 10:15 hodin ve Strakově 
akademii, v místnosti č. 179, za přítomnosti 10 členů Rady, resp. jejich zástupců.  

Program jednání  

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

I. Jmenování nových členů RVKPP, kteří nejsou členy vlády 

II. Financování sítě služeb pro uživatele drog v r. 2011 

III. Pověření ředitele sekretariátu RVKPP vedením Výboru pro poskytování účelových dotací ze 
státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (Dotační výbor) 

IV. Hlasování per rollam – návrh na změny poskytnutí dotace pro občanské sdružení Most 
k naději a pro občanské sdružení Semiramis pro r. 2010 

 

 

Projednání programu:  

 

I. Jmenování nových členů RVKPP, kte ří nejsou členy vlády 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

nominaci MUDr. Petra Popova jako zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Mgr. Sylvu Majtnerovou jako zástupkyni Asociace 

nestátních organizací do Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

2. doporu čuje  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jmenovat MUDr. Petra Popova a Mgr. 

Sylvu Majtnerovou členy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

II. Financování sít ě služeb pro uživatele drog v r. 2011 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. doporu čuje  

a) vedoucímu Úřadu vlády vyčlenit v rozpočtu Úřadu vlády dodatečných 20 mil. Kč pro dotační 

řízení RVKPP na podporu služeb pro uživatele drog na r. 2011 – rozpočtová položka 

„protidrogová politika“, 

b) ministru práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy v případě udělování dotací na projekty realizované nestátními neziskovými 

organizacemi přihlížet pokud možno k tomu, zda projekty mají certifikát odborné způsobilosti 

RVKPP. 

 

III. Pověření ředitele Sekretariátu RVKPP vedením Výboru pro posky tování ú čelových dotací 
ze státního rozpo čtu – výdaje na protidrogovou politiku (Dota ční výbor) 

 

. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   souhlasí  

s návrhem ředitele sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen 

„Rada“) odvolat z funkce předsedy Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního 

rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (dále jen „Dotační výbor“) Mgr. Petra Chytila a 

jmenovat předsedou Dotačního výboru ředitele sekretariátu RVKPP Mgr. Jindřicha Vobořila.  

2.   doporu čuje  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

a) odvolat Mgr. Petra Chytila z funkce předsedy Dotačního výboru, 

b) jmenovat předsedou Dotačního výboru ředitele sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky Mgr. Jindřicha Vobořila. 

 

IV. Hlasování per rollam - návrh na zm ěny poskytnutí dotace pro ob čanské sdružení Most 

k naději a pro ob čanské sdružení Semiramis pro r. 2010 

 

 



RVKPP  13.12.2010 

 Počet stran celkem 3 / strana 3 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

a) souhlasí  s návrhem na poskytnutí dotace ve výší Kč 91 800,- organizaci Most k naději, o.s. 

pro projekt „K-centrum–centrum pro drogové závislosti“, 

b) ukládá  sekretariátu RVKPP urychleně celý proces zadministrovat.  

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

a) souhlasí se změnou limitů organizaci SEMIRAMIS o.s. u projektů Centrum primární 

prevence, K-centrum Nymburk, K-centrum Mladá Boleslav, 

b) ukládá  sekretariátu RVKPP urychleně celý proces administrovat. 

 

Jednání bylo ukončeno v 11.45 hodin  

Zpracovala: 
Bc. Hana Rendlová 
 
                
   Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 

 
 
 
 
 


