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RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

ZÁZNAM 
 z jednání dne 29. května 2012 

 

 

 
 
Program  

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

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2011 

III. Návrh na jmenování předsedkyně Výboru zástupců regionů RVKPP 

IV. Zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách 
realizovaných v gesci resortů a RVKPP za rok 2011 

V. Informace o dotačních řízeních resortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na 
rok 2013 

VI. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

VII. Zpráva o vývoji situace v oblasti výroby, nabídky a poptávky po metamfetaminu v ČR 

VIII. Informace o účasti ČR na 55. zasedání Komise pro narkotika ve Vídni 

IX.  Návrh na změnu Certifikačního řádu pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro 
uživatele omamných a psychotropních látek 

X. Různé 

 

   

Projednání programu: 

 

I. Kontrola pln ění usnesení z p ředchozího jednání RVKPP dne 8. b řezna 2012 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

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

 

 II.  Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2011 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky   

1. schvaluje  

Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2011 
uvedenou v příloze 1, 

2. ukládá 
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předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložit Výroční zprávu o činnosti 
RVKPP za rok 2011 vládě ČR do 31.května 2012 
 

 

  III.   Návrh na jmenování p ředsedkyn ě Výboru zástupc ů region ů RVKPP 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje 

návrh na jmenování Ing. Lucie Kiššové, vedoucí oddělení koordinace a financování, Odboru 
protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, předsedkyní Výboru zástupců regionů RVKPP, 

2. doporu čuje  

předsedovi RVKPP jmenovat Ing. Lucii Kiššovou, předsedkyní Výboru zástupců regionů 
RVKPP. 

 

 

 IV.  Zpráva o dotovaných projektech program ů protidrogové politiky a ostatních 
aktivitách realizovaných v gesci resort ů a Rady 

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 Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2011, 

2. ukládá  

výkonnému místopředsedovi Rady předložit Radě, na jejím dalším jednání, zprávu o čerpání 
finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky a podporu specializovaných 
preventivních a léčebných služeb pro uživatele drog a ostatních aktivit realizovaných územně 
samosprávnými celky v uplynulém kalendářním roce. 

 

  

V.  Informace o dota čních řízeních resort ů a RVKPP pro programy protidrogové politiky 
na rok 2013 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje   

informaci o dotačních řízeních resortů a Rady pro programy protidrogové politiky na rok 2013. 

2. vypušt ěn 

3. vypušt ěn 
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VI. Návrhy na ud ělení certifikací odborné zp ůsobilosti program ům protidrogové politiky 

 

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 10 
pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. 

 
  

IX. Návrh na zm ěnu Certifika čního řádu pro hodnocení odborné zp ůsobilosti služeb pro 
uživatele omamných a psychotropních látek 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. neschvaluje   

návrh na změnu Certifikačního řádu pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele 
omamných a psychotropních látek, 

2. ukládá 

projednat návrh na změnu Certifikačního řádu pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro 
uživatele omamných a psychotropních látek v Certifikačním výboru RVKPP a poté předložit 
Radě ke schválení. 

 

 

VII. Zpráva o vývoji situace v oblasti výroby, nabí dky a poptávky po metamfetaminu       
v ČR 

 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere  na v ědomí 

Zprávu o vývoji situace v oblasti výroby, nabídky a poptávky po metamfetaminu v ČR 
obsaženou v předkládaném materiálu, 

2. schvaluje 

zařazení zpracování souhrnného přehledu o účinnosti farmakoterapeutických a dalších 
intervencí u závislosti na metamfetaminu a problémového užívání této látky, včetně doporučení 
pro klinickou praxi a dalších doporučení, mezi priority dotačního řízení Rady pro rok 2013, 

3. doporu čuje 
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Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím cel 
ČR provést vyhodnocení průběhu kontrolních opatření ke snížení dostupnosti červeného 
fosforu a jejich dopady po uplynutí 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona o prekurzorech drog, 
který je v současné době v legislativním procesu, 

4. žádá 

ministra zahraničních věcí, aby ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a Národním 
protidrogovým koordinátorem inicioval bilaterální jednání seč zástupci Polska a Maďarska, ze 
účelem zavedení systematické regulace prodeje léků s obsahem pseudoefedrinu a efedrinu 
v uvedených zemích k omezení jejich zneužívání. 
VIII.   Informace o ú časti ČR na 55. zasedání Komise OSN pro narkotika ve Vídni  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. bere  na v ědomí 

informaci o účasti České republiky na 55. zasedání Komise OSN pro návykové látky ve Vídni. 
 
 
 
X. Různé   

Mgr. Majtnerová – poznámka k tzv. subutexové krizi  - v Praze je nedostatečná síť lékařů 
předepisujících Subutex®, v nedávné době přestal jeden z lékařů ordinovat a předepisovat 
Subutex®, došlo ke stavu pojmenovanému protidrogovou komisí hlavního města Prahy jako 
„subutexová krize“, vzniklá situace podporuje nelegální obchod a zvyšuje rizika zneužívání 
subutexu. 

 

MUDr. Polák – Ministerstvo zdravotnictví je o problému informováno, došlo k výpadku, dotyčný, 
lékař již znovu ordinuje, Ministerstvo zdravotnictví pracuje na řešení a připravuje materiál, aby 
nadále nedocházelo k nežádoucímu stavu. 

 

Dne 12.6.2012 

 

Zpracoval: 
JUDr. Charypar           
 
   Mgr. Jindřich Vobořil 
 výkonný místopředseda 

 

 


