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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

ZÁZNAM 

z jednání dne 28. května 2010 

 

 

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

v 9:00 hodin ve Strakově akademii, v místnosti č. 179, za přítomnosti 10 členů Rady, resp. jejich 

zástupců.  

 

Program         

Přítomnými byl jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) přijat program jednání v tomto znění: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 a Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 až 2009 

III. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2009  

IV. Zpráva o činnosti mezioborové a meziresortní Pracovní skupiny pro metamfetamin 

V. Zpráva o stavu sběru dat o přestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990, 
o přestupcích 

VI. Různé 

a) Harmonizace procesu certifikací primární, sekundární a terciární prevence 

b) Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro nelátkové závislosti zmocněnce vlády pro lidská 
práva Michaela Kocába 

c) Informace z jednání Výboru zástupců regionů 
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Projednání programu : 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozích jednání RVKPP 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 01/0510 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
1. bere na v ědomí 
 
informaci o plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
 
2. ukládá 
 
svým členům, aby aktivně přistoupili k plnění dosud nesplněných bodů jednotlivých usnesení a 
předložili informaci o způsobu plnění na příští jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky.  
 
II. Evaluace Národní strategie protidrogové politik y na období 2005 až 2009 a Ak čního 

plánu realizace Národní strategie protidrogové poli tiky na období 2007 až 2009 

 

 

Rada přijala hlasy 10 přítomných členů  usnesení č. 02/0510 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje  

a) zprávu z evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 podle 

přílohy 1, 

b) zprávu z hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 

politiky na období 2007 až 2009 podle přílohy 2, 

2. doporu čuje  
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předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit obě zprávy vládě pro 

informaci nejpozději do 4. června 2010. 

 

 

III. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2009  

K tomuto bodu neproběhla diskuse. 

Rada přijala hlasy 10 přítomných členů  usnesení č. 03/0510 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2009 uvedenou 
v příloze 1, 
 

2. ukládá  

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční zprávu o činnosti 
RVKPP za rok 2009 vládě ČR do 31.5.2010. 

  

 

IV. Zpráva o činnosti mezioborové a meziresortní Pracovní skupiny  pro metamfetamin 

 

RVKPP zřídila skupinu v roce 2008 v návaznosti na činnost skupiny, která působila při ministerstvu 

vnitra. Skupina se sešla v prosinci 2009 a 25. května 2010. Zaměřila se přitom na oblast výroby 

metamfetaminu.   

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 04/0510 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na v ědomí   

zprávu o činnosti mezioborové a mezirezortní Pracovní skupiny pro metamfetamin, 
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2. ukládá 

a) vedoucímu NMS, aby nadále koordinoval činnost mezioborové a mezirezortní Pracovní 

skupiny pro metamfetamin, 

b) vedoucímu NMS, aby průběžně informoval RVKPP o činnosti a doporučeních Pracovní 

skupiny pro metamfetamin. 

 

 

V. Zpráva o stavu sb ěru dat o p řestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona  č. 
200/1990, o přestupcích 

 

Rada přijala jednomyslně (hlasy 10 přítomných členů) usnesení č. 05/0510 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na v ědomí  

 

zprávu o stavu sběru dat o přestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990, o 

přestupcích (držení drog a pěstování rostlin a hub je obsahujících pro osobní potřebu), 

 

2. ukládá 

 

ministryni zdravotnictví a ministrovi vnitra, aby ve vzájemné součinnosti zajistili sběr 

relevantních dat o přestupcích držení drog a pěstování rostlin a hub je obsahujících pro osobní 

potřebu za rok 2009 a od roku 2010 dále. 

 

VI. Různé 

 

a) Harmonizace procesu certifikací primární, sekundární a terciární prevence 
 

Rada přijala (hlasy 10 členů) usnesení č. 06/0510 ve znění: 
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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

3. bere na v ědomí   

zprávu o stavu ve věci harmonizace procesu certifikací pro oblast primární, sekundární a 

terciární prevence,  

4. doporu čuje 

a) ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit proces certifikací programů primární 

protidrogové prevence (září 2010), 

b) realizovat výběrové řízení na certifikační agenturu (obratem), 

5. žádá 

ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o informaci o spuštění nového procesu certifikací. 

 
 

b) Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro nelátkové závislosti zmocněnce vlády pro lidská práva 
Michaela Kocába 

 

 

Rada přijala (hlasy 10 členů) usnesení č. 07/0510 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na v ědomí  

Zprávu o činnosti pracovní skupiny zmocněnce vlády pro lidská práva Michaela Kocába pro 

nelátkové závislosti, 

2. doporu čuje 

svým členům, aby při projednávaní zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a 

o změně některých souvisejících zákonů v gesci Ministerstva financí, zohlednili následující 

doporučení pracovní skupiny:  
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- zamezit hraní členů domácností závislých na dávkách v hmotné nouzi, dávkách státní 

sociální podpory a závislých hráčů, 

- zakázat distanční hraní, 

- omezit provozování her a sázek s vysokým rizikem pouze na prostředí k tomu určená 

(kasina), 

- omezit provozní dobu takových zařízení, 

- zajistit dostatečné a transparentní odvody na veřejně prospěšné účely z výtěžku těchto 

her; s přihlédnutím k jejich společenské nebezpečnosti a vznikající legislativě upravující 

status veřejné prospěšnosti, 

- nemotivovat finančně obce k povolování nových herních zařízení; zamezit, aby odvody 

na veřejně prospěšné účely byly určeny jako příjem obcí, 

- zakázat reklamu na sázkové a jiné hry s vysokým rizikem závislosti; s výjimkou herních 

prostorů, 

- zajistit účinnost tohoto zákona finančními postihy (pro zřizovatele i provozovatele 

zařízení), popř. zákazem činnosti při opakovaném porušení zákona. 

 

 

 

c) Informace z jednání Výboru zástupců regionů 

 

 

Rada přijala (5 členů pro, 1 proti, 4 se hlasování zdrželi) usnesení č. 08/0510 ve znění 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

1. bere na v ědomí 

informaci z jednání Výboru zástupců regionů, 

 

2. doporu čuje 

 

a) ministryni zdravotnictví urychleně přehodnotit rozhodnutí pozastavit spolufinancování 

zdravotnického materiálu a služeb nízkoprahových harm reduction programů z rozpočtu 

ministerstva zdravotnictví v r. 2010, 
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b) zástupci Rady Asociace krajů ČR při nejbližší příležitosti informovat členy Rady Asociace 

krajů ČR o stanovisku Výboru zástupců regionů RVKPP a apelovat na představitele krajů ve 

smyslu doporučení systémového zapojení krajských protidrogových koordinátorů do 

rozhodovacích procesů krajů v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky krajů. 

 

 

 

Rada přijala (hlasy 10 členů) usnesení č. 09/0510 ve znění: 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
 

žádá  

 

předsedu vlády a předsedu RVKPP, aby projednal s ministrem financí možnosti uvolnění 2 mil. Kč. 

Z rezervního fondu na zajištění harm reduction služeb v rámci dotačního řízení ministerstva 

zdravotnictví na rok 2010. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 11:20 hodin.  

Zpracovala: 

Mgr. Markéta Škodová 

   Michael Kocáb 

  místopředseda 

 


