
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. března 2013 č. 219 

 
o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky  

na období 2013 až 2015 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky       
na období 2013 až 2015, obsažený v části III materiálu č.j. 239/13 (dále jen „Akční 
plán“); 
 
            II. pověřuje předsedu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále 
jen „Rada“) koordinovat postup při plnění cílů a aktivit Akčního plánu; 
 
           III. ukládá 
 
                1. předsedovi Rady, 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, 
ministrům obrany, vnitra, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni 
práce a sociálních věcí, ministrům spravedlnosti a financí zajistit plnění jednotlivých 
činností a aktivit v termínech uvedených v Akčním plánu, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům obrany, 
vnitra, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních 
věcí, ministrům spravedlnosti a financí zajistit finanční prostředky na realizaci aktivit 
Akčního plánu ve svých rozpočtových kapitolách, a to podle možností státního 
rozpočtu České republiky, 
 
                3. vedoucímu Úřadu vlády zajistit finanční prostředky na realizaci aktivit 
Akčního plánu spadajících do gesce sekretariátu Rady, a to podle možností státního 
rozpočtu České republiky, 
 
                4. předsedovi Rady 
 
                    a) průběžně, nejméně jedenkrát ročně, monitorovat plnění Akčního plánu 
na jednáních Rady, 
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                    b) zpracovat a vládě do 31. března 2016 předložit návrh Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na léta 2016 až 2018, 
 
                    c) zpracovat a vládě do 31. ledna 2016 předložit souhrnnou zprávu 
o splnění Akčního plánu, 
 
                    d) seznámit s tímto usnesením a s Akčním plánem hejtmany, primátora 
hlavního města Prahy a představitele obcí, nestátních neziskových organizací, 
zdravotních pojišťoven, vysokých škol a odborných společností a zajistit zveřejnění 
tohoto usnesení a Akčního plánu ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 
 
            IV. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, představitelům 
obcí, nestátních neziskových organizací, zdravotních pojišťoven, vysokých škol a 
odborných společností spolupracovat s orgány státní správy při plnění cílů a činností 
Akčního plánu. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády a  
předseda Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, 
1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí,  
ministři obrany, vnitra, zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy,  
spravedlnosti, financí, 
ministryně práce a sociálních věcí, 
vedoucí Úřadu vlády 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


