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23. 9. 2003
Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách

Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách (dále jen „Poradní výbor“) se konalo dne
23.9.2003 v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ul. č. 4. Presenční listina je uložena u originálu zápisu.
Přítomní členové Poradního výboru: L. Csémy, G. Berzsi, P. Popov, J. Richter, M. Řeháček, V. Mravčík.
Přítomní – se zmocněním zastoupit člena výboru: S. Sedláčková, J. Hamerník, M. Zavadilová,
Hosté: D. Brabec, E. Škrdlantová (zapisovatelka)
Omluveni: P. Bém, V. Janout
Nepřítomna: P. Exnerová
Program:
1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2002
2. Evaluace preventivních aktivit na tanečních akcích
3. Různé
Vedením jednání byl pověřen V. Mravčík, vzhledem k programu. Poradní výbor jednal konsensuálně.
Projednání programu:
1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2002
Členové Poradního výboru nejprve přednesli názory a připomínky k celkové úrovni Výroční zprávy o stavu
ve věcech drog v ČR v r. 2002 (VZ 2002). Ocenili úroveň zprávy a konstatovali, že nemají žádné zásadní
připomínky. Dále byly projednávány dílčí připomínky jednotlivých členů k textu VZ 2002. Připomínky byly
zaznamenávány do jednoho výtisku VZ 2002 a budou archivovány spolu se záznamem z jednání.
K obsahovým připomínkám byla na místě vedena diskuse a u všech připomínek došlo ke shodě o jejich
vypořádání.
Poradní výbor doporučil vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti (NMS), aby připomínky Poradního výboru zapracoval a poté předložil VZ 2002 vládě ČR a
EMCDDA. Následně bude zpráva publikována v knižní podobě a uveřejněna na internetu.
2. Evaluace preventivních aktivit na tanečních akcích
Členové Poradního výboru obdrželi na místě k tomuto bodu písemný materiál. Bylo dohodnuto, že k němu
vypracují připomínky a předají je vedoucímu NMS do 30.9.2003 v písemné/elektronické podobě.
3. Různé
Bylo dohodnuto, že příští schůze Poradního výboru bude svolána na první týden v únoru 2004.
Záznam s jednání Poradního výboru bude zasílán v elektronické podobě, pokud si člen nevyžádá zaslání
písemné verze. Prezenční listina bude archivována v NMS u originálu záznamu.

Zaznamenala E. Škrdlantová, dne 24.9.2003
Ověřil V. Mravčík, dne 24.9.2003
Přílohy:
1. Prezenční listina – jen u originálu
2. Evaluace preventivních aktivit na tanečních akcích
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