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  RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

 

ZÁZNAM 

z jednání dne 25. června 2010 

 

 

Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) bylo 

zahájeno v 9:05 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 179, za přítomnosti 10 členů Rady, resp. 

jejich zástupců.  

Program        

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP. 

II. Zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách v gesci 

resortů a RVKPP za rok 2009. 

III. Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů 

protidrogové politiky v roce 2011. 

IV. Informace o dotačních řízeních resortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na rok 

2011. 

V. Certifikace odborné způsobilosti - udělení certifikátů. 

VI. Informace o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce. 

VII. Zpráva o dopadech opatření omezení dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu. 

VIII. Různé 

a) Informace z jednání Výboru RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního 

rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku. 

b) Informace o základním kursu pro certifikátory programů primární, sekundární a 

terciární prevence pro uživatele návykových látek. 

    

Projednání programu : 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. bere na v ědomí 
 
informaci o plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
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I. Zpráva o dotovaných projektech program ů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 

v gesci resort ů a RVKPP za rok 2009 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů)  usnesení č. 02/0610 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere na v ědomí 

zprávu o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách v gesci 

resortů a RVKPP za rok 2009. 

 

 

II. Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státní ho rozpo čtu na realizaci projekt ů 

protidrogové politiky v roce 2011 

Rada přijala (hlasy 11 přítomných členů) 8 pro – 1 proti – 2 se zdrželi usnesení č. 03/0610 ve 

znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje   

a) metodiku Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování dotací  ze státního 

rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky na rok 2011, ve smyslu změn 

projednaných na jednání RVKPP, 

b) případné posunutí termínů registrace žadatelů a elektronického podávání žádostí v dotačním 

řízení RVKPP na r. 2011 z důvodů úprav v systému CADROS, 

2. ukládá 

a) řediteli sekretariátu RVKPP, aby zajistil průběh dotačního řízení protidrogové politiky RVKPP 

na rok 2011 dle schválené metodiky pro poskytování dotací, 

b) řediteli sekretariátu RVKPP, aby předložil na říjnovém jednání RVKPP metodiku hodnocení 

projektů, 

3.  doporu čuje 
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krajům definovat priority dotačního řízení na programy protidrogové politiky v r. 2011 

v návaznosti na priority dotačních řízení RVKPP a resortů s důrazem na zajištění lokálních a 

regionálních služeb včetně doléčovacích programů a chráněného bydlení podle místních potřeb, 

4.   žádá 

      zástupce Rady Asociace krajů ČR, aby o prioritách dotačních řízení RVKPP a resortů na r. 2011 

informoval zástupce krajů. 

 

 

III. Informace o dota čních řízeních resort ů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na 

rok 2011 

Rada přijala (hlasy 11 přítomných členů) 9 pro – 0 proti – 2 se zdrželi  usnesení č. 04/0610 ve 

znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.   bere na v ědomí  

informaci o dotačních řízeních resortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na rok 2011,     

ve smyslu změn projednaných Radou1, 

2.   doporu čuje  

a) ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a spravedlnosti 

zajistit přípravu a průběh dotačních řízení programů protidrogové politiky v souladu s Pravidly 

financování protidrogové politiky (usnesení vlády č.1071/2007), 

b) svým členům, aby v případný záměr nepodpořit některé typy projektů odpovídajících prioritám 

dotačních řízení svých resortů předem projednali na jednání RVKPP, 

 
3.   ukládá  

řediteli sekretariátu RVKPP zajistit přípravu a průběh dotačního řízení programů protidrogové 

politiky v souladu s Pravidly financování protidrogové politiky (usnesení vlády č.1071/2007). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Pozn. změny se týkají priorit Ministerstva zdravotnictví (projednávaných v bodě III.)  a priorit RVKPP, které byly 
diskutovány v souvislosti s bodem IV. 
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IV. Certifikace odborné zp ůsobilosti - ud ělení certifikát ů 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 05/0610 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 RVKPP zaslat statutárnímu zástupci žadatele o certifikaci 

vyrozumění o rozhodnutí RVKPP spolu s certifikátem, v případě udělení certifikace, a to do 10 

pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. 

 

 

 

VI.    Informace o aktivitách v oblasti mezinárodní  spolupráce 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 06/0610 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

1.   bere na v ědomí   

informaci o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce za období od července 2009 do května 

2010. 

 

 

VII. Zpráva o dopadech opat ření omezení dostupnosti lék ů s obsahem pseudoefedrinu 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 07/0610 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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1. bere na v ědomí  

Zprávu o dopadu opatření k omezení dostupnosti léčiv s obsahem pseudoefedrinu jako hlavního 

prekurzoru pro výrobu metamfetaminu v ČR, 

 

2. ukládá 

vedoucímu Národního monitorovacího střediska podat RVKPP další zprávu o vývoji situace 

v oblasti nabídky metamfetaminu, včetně dostupnosti prekurzorů pro jeho výrobu do konce 

června 2011. 

 

 

 

VII. Různé 

 

a) Informace z jednání Výboru RVKPP pro poskytování  účelových dotací ze státního 

rozpo čtu – výdaje na protidrogovou politiku 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 08/0610 ve znění 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1.    bere na v ědomí 

informaci z jednání Výboru RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – 

výdaje na protidrogovou politiku, 

2.    žádá 

ministryni zdravotnictví, zástupce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a A.N.O., aby na 

přístím jednání RVKPP (přibližně říjen 2010) předložili informaci o průběhu jednání o zajištění 

úhrad adiktologické péče ze zdravotního pojištění. 

 

 

b) Informace o základním kursu pro certifikátory pr ogram ů sekundární a terciární  

prevence pro uživatele návykových látek 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 11 přítomných členů) usnesení č. 09/0610 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1.   bere na v ědomí 

      informaci o průběhu a vyhodnocení kursu pro certifikátory programů sekundární a terciární 

prevence pro uživatele návykových látek, 

 

2.   ukládá 

      řediteli sekretariátu RVKPP, aby zajistil zařazení nových certifikátorů do Rejstříku certifikátorů 

oprávněných provádět místní šetření. 

 

Zpracovala: 

Eva Špačková 

          MUDr. Viktor Mravčík 

 pověřený řízením schůze RVKPP 


