
Vyhodnocení plnění Akčního plánu za období  2005 - 2006 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 obsahuje 

celkem 144 úkolů rozdělených do 43 cílů vztahujících se k 7 oblastem protidrogové politiky: 

I. primární prevence 

II. léčba a následná péče 

III. snižování rizik 

IV. snižování nabídky drog a vymáhání práva 

V. koordinace a financování 

VI. informace – výzkum – hodnocení 

VII. mezinárodní spolupráce 

V březnu roku 2006 bylo provedeno vyhodnocení realizace Akčního plánu za rok 2005. Jednalo 

se celkem o 72 úkolů (tj. 50 % ze všech 144 úkolů) s termínem plnění do 31.12.2005 nebo úkolů 

průběžných. Z těchto 72 úkolů bylo 54 splněno, 6 bylo částečně splněno, 8 bylo nesplněno a o 4 

úkolech nebyla podána dostatečná informace, viz graf č. 1. 

 Graf č. 1 

Stav plnění úkolů Akčního plánu 2005 - 2006 k 31.12.2005
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V únoru roku 2007 bylo provedeno celkové vyhodnocení splnění úkolů Akčního plánu za období 

2005 -2006. Jednalo se celkem o 144 úkolů, které Akční plán obsahuje. Z těchto 144 úkolů bylo 
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105 splněno, 7 bylo částečně splněno, 28 bylo nesplněno a o 4 úkolech nebyla podána 

dostatečná informace, viz graf č. 2. 

 Graf č. 2 

Stav plnění úkolů Akčního plánu 2005 - 2006 k 31.12.2006
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K nejvýznamnějším úkolům, které se podařilo zabezpečit v období  2005 - 2006 patří: 

- Schválení zákona č.  379/2005 Sb., o opatřeních  k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, který mimo jiné definuje zodpovědnosti v oblasti zabezpečení protidrogové 

politiky orgány statní správy a samosprávy a poprvé v dějinách ČR definuje základní 

typy služeb pro uživatele drog. 

- Schválení zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky 

poskytování pomoci osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních 

služeb. Zákon  definuje základní typy sociálních služeb pro uživatele drog.  

- Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na 

návykových látkách a zohlednění certifikovaných programů v dotačním řízení. 

- Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb programů specifické primární 

prevence. 

- Schválení Pravidel pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

protidrogovou politiku přijatých usnesením vlády č. 300/2005. 
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Vzhledem k tomu, že cca 78 % úkolů Akčního plánu bylo v období 2005 - 2006 splněno nebo 

částečně splněno, 22 % (téměř 1/4) nebylo splněno nebo nebyla podána informace o jejich 

plnění nelze považovat realizaci Akčního plánu na období 2005-2006 za zcela úspěšnou. 

 
Přehled splnění Akčního plánu na období 2005 – 2006 podle jednotlivých oblastí  
 
I. Primární prevence 
V oblasti primární prevence byly zadány celkem 24 úkoly, splněno bylo 14 úkolů, částečně 

splněny 2 úkoly a nesplněno 8 úkolů, viz graf č. 3. Nesplněné úkoly a částečně splněné úkoly 

jsou podrobněji uvedeny v části materiálu VI, str. 1-2.  
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II. Léčba a následná péče 
V oblasti léčby a následné péče bylo zadáno celkem 27 úkolů, splněno bylo 12 úkolů, částečně 

splněny 3 úkoly a nesplněno 12 úkolů, viz graf č. 4. Nesplněné úkoly a částečně splněné úkoly 

jsou podrobněji uvedeny v části materiálu VI, str.  3-4. 
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III. Snižování rizik 
V oblasti snižování rizik bylo zadáno celkem 9 úkolů, splněno bylo 7 úkolů a nesplněny 2 úkoly, 

viz graf č. 5. Nesplněné úkoly jsou podrobněji uvedeny v části materiálu VI, str. 5. 
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IV. Snižování nabídky drog a vymáhání práva 
V oblasti snižování nabídky drog a vymáhání práva byly zadány celkem 24 úkoly, splněno bylo                      

18 úkolů, nesplněny 2 úkoly a nepodána informace ke 4 úkolům, viz graf č. 6. Nesplněné úkoly 

a  úkoly, u kterých nebyla podána informace, jsou podrobněji uvedeny v části materiálu VI, str. 

5-6. 
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Snižování nabídky a prosazování 
práva

0
5

10
15
20
25
30

Celkem Splněno Nesplněno Nepodána
informace

po
če

t ú
ko

lů

 
 

 

 

 

 

 
4 



V. Informace – výzkum – hodnocení 
V oblasti informace – výzkum – hodnocení bylo zadáno celkem 27 úkolů, splněny byly                   

24 úkoly, nesplněny 3 úkoly, viz graf č. 7. Nesplněné úkoly jsou podrobněji uvedeny v části 

materiálu VI, str. 6. 
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VI. Koordinace a financování 
V oblasti koordinace a financování bylo zadáno celkem 23 úkolů, splněno bylo 20 úkolů,  

částečně splněny 2 úkoly, nesplněn 1 úkol, viz graf č. 8. Nesplněné úkoly a částečně splněné 

úkoly jsou podrobněji uvedeny v části materiálu VI, str. 7. 
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VII. Mezinárodní spolupráce 
V oblasti mezinárodní spolupráce bylo zadáno celkem 10 úkolů a splněno bylo všech                   

10 úkolů, viz graf č. 9. 

                                  Graf č. 9 
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Z uvedených přehledů vyplývá, že nejlépe zajištěnou oblastí Akčního plánu na období 2005-

2006 byla mezinárodní spolupráce, kde bylo splněno 100% úkolů, dále následují oblast 

koordinace a financování, kde bylo splněno 89% úkolů a oblast informace-výzkum-hodnocení, 

kde bylo splněno 87% úkolů. Nejmenší počet splněných úkolů zaznamenala oblast léčby a 

následné péče 44% a primární prevence 58%.  
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Přehled plnění úkolů Akčního plánu 2005-6 

Primární prevence 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění  

1. Pravidelná  setkání  
meziresortní pracovní skupiny 
primární prevence  při MŠMT 
 

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MPSV, MZ, MV, 
MO 

Splněno  

2. Vymezení  kompetencí 
jednotlivých věcně příslušných 
subjektů participujících na realizaci 
primární prevence v ČR v 
meziresortní pracovní skupině  

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MPSV, MV, MZ, 
MO 

Splněno 

3. Zmapování aktivit  obecní 
policie v oblasti primární prevence  

31.12.2006 MV ve spolupráci s obcemi Splněno 

4. Vypracování a zavedení do 
praxe jednotného modelového 
programu s jednotnou metodikou  
PP  Policie ČR pro školy a školská 
zařízení 

31.12.2006  MV ve spolupráci s MŠMT Splněno 

5. Rozvoj metodického a 
koordinačního vedení MŠMT v 
systému primární prevence 
v působnosti resortu 

31.12.2005 MŠMT ve spolupráci s kraji Splněno 

1. Účinná koordinace primární 
prevence s jasně vymezenými 
kompetencemi subjektů 
participujících v oblasti  primární 
prevence 
 

6. Vytvoření návrhu zařazení 
činnosti školních metodiků a 
koordinátorů prevence v 
Katalogu prací 

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
MPSV 

Nesplněno 

1. Zavedení do praxe 
specializačního studia školních 
metodiků prevence  

31.12.2006 MŠMT Splněno 2. Dostupné, kvalitní  a efektivní 
programy primární prevence 
 
 
 
 
 
 

2. Vydefinování  základního 
minimálního obsahu a rozsahu 
vzdělávání (curriculum programu) 
povinného pro všechny pracovníky 
PP 

31.9.2005 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 
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3. Dokončení Standardů odborné 
způsobilosti pro poskytovatele 
služeb v oblasti PP 
 

30.6.2005 MŠMT ve spolupráci  s 
RVKPP 

Splněno 

4. Zavedení do praxe Standardů 
odborné způsobilosti pro 
poskytovatele služeb v oblasti PP 
 

31.12.2005 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Splněno 

5. Vzdělávání certifikátorů 
certifikace odborné způsobilosti 
programů primární prevence  

30.4.2006 MŠMT ve spolupráci se 
RVKPP 

Splněno 

6. Implementace systému 
certifikace odborné způsobilosti 
programů PP do praxe  

30.4.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP  

Splněno 

7. Zohlednění výsledků certifikací 
odborné způsobilosti v dotačním 
řízení pro rok 2007 (rozdělování 
finančních prostředků) 

30.11.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP  

Nesplněno 

8. Vytvoření a zavedení do praxe 
Manuálu dobré praxe  

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MPSV, MZ, MV, 
MO, MS 

Nesplněno 

9. Zavedení do praxe 
Terminologického slovníku pro PP 
 

31.12.2005 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MZ, MV, MO, 
MPSV, MS  

Nesplněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. Vytvoření rejstříku/databáze 
certifikovaných poskytovatelů 
služeb v PP 

31.4..2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

11. Příprava a pilotní ověření  
modelového programu v rámci 
prevence v  zařízeních pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy 

30.9.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno  

12. Zkvalitnění a zefektivnění 
programů prevence užívání drog 
využitím evaluačních 
mechanismů  

31.12.2005 MV Splněno 

3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 

1. Vytvoření metodických 
postupů pro orgány sociálně 

31.12.2006 MPSV ve spolupráci s 
MŠMT 

Nesplněno 
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právní ochrany  dětí k propojení 
jejich intervencí v rodině na 
poskytované programy PP 
2. Finanční podpora v rámci 
programů prevence kriminality 
na místní úrovni specifických 
programů primární prevence 
v oblasti omezení zneužívání 
drog u ohrožených cílových 
skupin  

31.12.2006 MV Splněno 

3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  

31.12.2006 MZ, MPSV, MŠMT, MO, 
MV,  

MV, MO – Splněno 
MZ, MPSV, MŠMT - 
nesplněno 

4. Podporovat,  financovat a 
monitorovat programy  prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny  

31.12.2006 MZ, MPSV, MŠMT, MO, 
MV, MPO 

MV, MO – Splněno 
MZ, MPSV, MŠMT, MPO - 
nesplněno 

intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 
 

5. Zmapovat situaci ve 
zneužívání drog mezi příslušníky 
národnostních a etnických 
menšin a navrhnout opatření 
preventivního (případně 
represivního charakteru) ke 
snížení dostupnosti drog. 

31.12.2006 MV ve spolupráci s MŠMT 
a RVKPP 

Splněno 

4. Jednotný sběr dat v oblasti 
primární prevence 

1. Vytvořit systém monitorování 
programů a aktivit primární 
prevence ve školách 

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci se  
RVKPP 

Splněno 

Celkem:                       24 úkolů 
Splněno:                      12 úkolů 
Částečně splněno:        2 úkoly 
Nesplněno:                  10 úkolů 
 
Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

1. Revize a novelizace 
Standardů substituční léčby   

31.8.2005 MZ Splněno 5. Dostupná, kvalitní a provázaná 
síť  léčby a následné péče pro 
uživatele legálních i nelegálních 
drog 

2. Podpora vzniku Centra  
substituční léčby 

31.12.2006 MZ Splněno 
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v západočeském regionu 
3. Snížení prahu poskytování 
substituční léčby ve Fakultní 
nemocnici s poliklinikou v 
Ostravě 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

4. Zajištění vzdělávání 
praktických lékařů v substituční 
léčbě 

Průběžně MZ ve spolupráci s IPVZ Splněno 

5. Zajistit úhradu alespoň 
jednoho substitučního přípravku  

31.12.2006 MZ Splněno 

6. Vymezit funkci a působnost 
Center pro substituční léčbu 

28.2.2006 MZ Nesplněno 

7. Rozšířit provádění krátké 
intervence pro alkohol, kouření a 
návykové látky  lékaři a dalšími 
zdravotníky  

1.7.2006 MZ Splněno 

8. Přijmout standardy krátkých 
intervencí podle existující 
metodiky a zahrnout je do 
pregraduálního a 
postgraduálního vzdělávání 
lékařů a dalších zdravotnických 
pracovníků 

31.12.2006 MZ Splněno 

9. Zmapovat  kapacitu a 
regionální dostupnost  programů 
ambulantní léčby (včetně AT) 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

10. Zmapovat kapacitu a 
regionální dostupnost programů 
detoxifikace a navrhnout 
opatření 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

11. Zmapovat kapacitu 
ambulantní ochranné léčby a 
navrhnout opatření 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Zmapovat kapacitu a 
dostupnost služeb  pro 
specifické cílové skupiny a 
navrhnout opatření  

31.12.2006 RVKPP ve spolupráci 
s MZ, MPSV, MŠMT 

Částečně splněno 
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13. Provedení institucionální 
analýzy systému a sítě služeb 
následné péče včetně návrhu 
opatření 

30.9.2005 MPSV ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

14. Rozpracování  opatření  
v oblasti následné péče k  
návrhům usnesení vlády nebo 
jiným legislativním či 
nelegislativním úkolům. 

31.12.2005 MPSV ve spolupráci 
s RVKPP a MZ  

Nesplněno 

15. Realizace navržených 
opatření v oblasti následné péče 
 

31.12.2006 MPSV ve spolupráci 
RVKPP a MZ 

Nesplněno 

16. Provést analýzu stávající 
sítě  zařízení věnujících se 
prevenci a léčbě závislostí na 
alkoholu a nikotinu 

31.12.2005 MZ ve spolupráci s  
RVKPP a MPSV 

Nesplněno 

 

17. Vytvoření adresářů  
psychosociálních služeb v 
regionu  pro potřeby lékařů 

31.12.2006 MZ ve spolupráci s kraji Nesplněno 

1. Vybudování pilotního 
terapeutického centra pro 
uživatele drog 

31.12.2005 MS ve spolupráci s MZ Splněno 

2. Rozšíření počtu a kapacity 
bezdrogových zón ve věznicích 

31.12.2006 MS Splněno 

3. Poskytovat substituční léčbu 
ve věznicích 

31.12.2006 MS ve spolupráci s MZ Částečně splněno 

4. Zvýšit kapacitu poskytovaných 
služeb NNO ve věznicích a 
zajistit jejich financování 

31.12.2006 MS se spolupráci RVKPP Splněno 

5. Zvýšit kapacitu ochranné i 
dobrovolné léčby ve vězení 

31.12.2006 MS Částečně splněno 

6. Dostupná a kvalitní léčba pro 
uživatele drog ve věznicích  
 
 

6. Vzdělávání v oblasti 
drogových závislostí pro  
pracovníky Vězeňské služby, 
kteří jsou klíčovými osobami 

31.12. 2006 MS Splněno 
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 v preventivním  působení 
v oblasti drog na vězněné osoby 

1. Zakomponovat další 
vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a dalších osob 
zabývajících se prevencí a 
léčbou návykových nemocí do 
minimálních standardů léčby a 
do výuky na lékařských fakultách

31.12.2006 MZ, MŠMT Splněno 7. Komplexní znalosti 
zdravotnických a 
nezdravotnických pracovníků o 
rizicích užívání návykových látek 
 

2. Školící akce lékařské komory 
a  odborných společností  

1.6.2006 MZ Splněno 

1. Zmapovat a popsat indikaci 
klientů, průběh léčby, její 
ukončení a předávání klientů do 
dalších typů služeb  

1.7.2006 RVKPP ve spolupráci s MZ 
a MPSV 

Nesplněno 8. Jednoznačná indikace klientů  
k typu péče 

2. Vytvořit  manuál indikace pro 
jednotlivé typy léčby (včetně 
duálních diagnóz) 

31.12.2006 RVKPP ve spolupráci s MZ 
a MPSV 

Nesplněno 

Celkem:                       27 úkolů 
Splněno:                      12 úkolů 
Částečně splněno:        3 úkoly 
Nesplněno:                  12 úkolů 
 
 
 
 
Snižování rizik 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

1.  Finančně podporovat 
programy, které vyhledávají, 
kontaktují a nabízejí služby 
skryté populaci uživatelů drog a 
zajišťují přechod uživatelů drog 
do léčebných zařízení  
 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s MZ a MPSV 

Splněno 9. Co nejvyšší podíl aktivních 
uživatelů drog v kontaktu 
s pomáhajícími institucemi, které 
je mohou ovlivňovat směrem 
k bezpečnějšímu životnímu stylu, 
k léčbě, k abstinenci 
 

2. Finančně podporovat 
programy, které vyhledávají, 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s MZ a MPSV 

Splněno 
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 kontaktují a účinně nabízejí 
služby specifickým skupinám 
uživatelů drog a pomáhají jim 
k zařazení do systému péče o 
uživatele drog   
 

10. Prevence zdravotních 
poškození způsobených 
v souvislosti s užíváním drog  

1. Finančně podporovat 
programy, které zajišťují 
poradenství,  vzdělávání a 
motivační trénink uživatelů drog 
v prevenci předávkování a 
infekčních nemocí v zařízeních 
pro uživatele drog a přímo 
v místě jejich výskytu  

Každoročně 
 

RVKPP ve spolupráci 
s MZ, MPSV, MŠMT,  
s hejtmany krajů a 
poskytovateli služeb 

Splněno 

2. Podporovat dotačními 
programy dostupné testování 
infekčních nemocí pro injekční 
uživatele drog (v 
nízkoprahových zařízeních, 
poradnách HIV/AIDS apod.), 

Každoročně MZ ve spolupráci s 
RVKPP 

Splněno 

3. Podporovat dotačními 
programy dostupné očkování 
proti virové hepatitidě typu B 
injekčních uživatelů drog 

Průběžně MZ Splněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Podporovat dotačními 
programy výměnný program 
injekčních stříkaček a jehel 
(včetně sekundárního 
výměnného programu, sběru  
použitého injekčního materiálu a 
motivačního tréninku 
k bezpečné likvidaci použitého 
injekčního náčiní) a motivačního 
tréninku  k bezpečnějšímu 
chování při užívání drog a při 
sexu 

Každoročně MZ ve spolupráci s 
RVKPP  

Splněno 
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5. Finančně podporovat 
programy poskytující informace 
o bezpečném sexu a ochranné 
pomůcky v zařízeních pro 
uživatele drog a ve vězení 

Průběžně MZ ve spolupráci  s 
RVKPP , MS 

Nesplněno 

 6. Vytvořit standard pro léčbu 
virové hepatitidy typu C u 
uživatelů drog a následně o 
standardu proškolit lékaře  

31.12.2006 MZ ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

11. Snižování počtu injekčních 
uživatelů drog  

1. Finančně podporovat 
programy, které  vzdělávají 
uživatele drog v bezpečnějších 
způsobech užívání,  provádějí 
k tomu určený motivační trénink  
a poskytují  materiál  k méně 
rizikovým způsobům aplikace 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s MZ 

Splněno 

Celkem:                         9 úkolů 
Splněno:                        7 úkolů 
Nesplněno:                    2 úkoly 
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Snižování nabídky a prosazování práva 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

1. Analyzovat situaci v oblasti 
zajišťování a odčerpávání 
výnosů z trestné činnosti  
zločineckých struktur (včetně 
drogové) 
 

31.12.2005 MV ve spolupráci s MS Splněno 12. Efektivní zajišťování a 
odčerpávání maximálního objemu 
výnosů z trestné činnosti 
organizovaného zločinu 

2. Navrhnout opatření  
legislativní i nelegislativní 
povahy směřujících 
k efektivnímu postupu při 
zajišťování a zabavování výnosů 
organizovaní trestné činnosti 
(včetně  drogové) 

31.12.2006 MV ve spolupráci s MS Splněno 

1. Dokumentovat a postihovat 
skupiny organizovaného 
nedovoleného obchodu s 
drogami 

31.12.2006 MV a MF Splněno 13. Účinnější  postih  
organizovaného zločinu   
 
 

2. Vytvoření centrálního systému 
bezodkladného hlášení o 
zajištěných tabletách 
syntetických drog   

31.12.2006 MV Splněno 

14. Zkvalitnění koordinace a 
spolupráce mezi všemi složkami 
Policie ČR 
 
 

1. Předávání informací o 
ověřených metodách a 
postupech na společných 
poradách policistů organizované 
NPC 

31.12. 2006 
 
 

MV 
 

 
 

Splněno 

15. Účinná spolupráce mezi 
policejními a celními orgány 
v oblasti snižování nabídky OPL 
a zvýšení úrovně postihu 
organizátorů nedovolené výroby 
a obchodu s OPL 

1. Provést revizi  smluvních 
forem spolupráce mezi MV a MF 
o vzájemné pomoci a 
součinnosti orgánů Policie ČR a 
orgány CS ČR (včetně 
prováděcích předpisů k dohodě 
o spolupráci), případně iniciovat 
jednání s MV k uzavření nové 

30.12.2006 
 
 
 
 
 

MV a MF Splněno 
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smlouvy nebo novelizaci 
stávající smlouvy 

2. Iniciovat jednání s Policií ČR 
o vytvoření funkčního pracoviště 
pro pracovníka CS ČR v místě 
sídla Odboru pro mezinárodní 
policejní spolupráci Policejního 
prezídia (Europol, Interpol, 
Sirene)  

31.7.2006 MF ve spolupráci s MV Splněno 

16. Omezení úniku léků a 
léčivých přípravků na černý trh  

1. Zavedení výkonu působnosti 
Policie ČR v oblasti provádění 
kontrol v lékárnách na základě § 
34 odstavce 1 písm. b) zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách.   

30.9.2006 MV ve spolupráci s MZ Splněno 

1. Zabezpečit materiálně 
technické vybavení příslušníků 
dopravní policie k orientačnímu 
testování přítomnosti OPL u 
účastníků silničního provozu. 

30.6.2006 MV Splněno 17. Zvýšená bezpečnost 
silničního provozu 

2. Proškolit všechny policisty, 
zařazené u služby dopravní 
policie v oblasti identifikace 
vnějších znaků užití OPL.  
 

30.6.2006 MV Splněno 

18. Zvýšený  podíl alternativních 
opatření k trestu odnětí svobody 
uživatelů drog  

1. Posílení personálního stavu   
Probační a mediační služby ČR 

 

Průběžně MS Nepodána informace 

1. Rekonstrukce Výcvikového 
zařízení služební kynologie 
v Heřmanicích  

31.7.2005 MF Splněno 

 

19. Účinné  odhalování 
nedovoleného dovozu, vývozu a 
tranzitu OPL a účinné odhalování 
výroby a distribuce legálních drog 
orgány  Celní správy ČR 
 

2. Provedení výcviku služebních 
psů CS ČR ve výcvikovém 
zařízení 

31.12.2006 MF Splněno 
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3. Snižovat objem nezákonné 
výroby a distribuce legálních 
drog, zejména alkoholu a 
tabákových výrobků 

31.12.2006 MF a MV Splněno 

4. Vytvoření informačního 
kanálu pro přenos „citlivých“ dat 
a dat podléhajících stupni 
utajení „V“ dle zvláštního 
předpisu mezi jednotlivými 
útvary CS ČR 

31.12.2006 MF Nesplněno 

 

 

 
5. Iniciovat jednání k zajištění 
on-line přístupu  oprávněných 
útvarů CS do evidencí 
vedených Policií ČR, resp. 
Ministerstvem vnitra 

31.12.2006 MF, MV Splněno 

6. Zajištění evidence a kontroly 
ploch zemědělských  plodin 
obsahujících OPL (mák setý, 
konopí seté) 

31.12.2006 MF Splněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Nové či aktualizované vnitřní 
akty CS ČR upravující činnosti, 
povinnosti a kompetence 
jednotlivých útvarů CS ČR 
(zejména nových útvarů) 

31.12.2006 MF Splněno 

1. Připravit analýzu právní 
úpravy reklamy na alkohol a 
tabák, zejména zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy  
ve vztahu k regulaci reklamy na 
alkohol, a jeho dodržování, která 
bude obsahovat návrhy opatření 
k vymáhání práva 

31.12.2005 MPO ve spolupráci 
s RVKPP, MZ, MV, MS a 
MK 

Splněno 20. Snížení dostupnosti alkoholu 
a tabáku v obecné populaci a 
mezi mládeží 
 
 
 

2. Účinnnější a důraznější 
vymáhání zákona č. 37/1989 
Sb., o ochraně před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi zejména v těchto 
oblastech: 

 řízení pod vlivem 
alkoholu, 

Průběžně MV, MS, MZ Splněno 
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 kouření v prostorách se 
zákazem kouření, 

 prodej alkoholu a tabáku 
osobám mladším 18 let, 

 obsahující opatření 
k omezení počtu míst pro 
prodej alkoholu a 
tabákových výrobků, 

 zvýšení odpovědnosti a 
postihu  jednotlivých 
prodejců při porušení 
zákona 

 

3. Vypracování analýzy citlivosti 
spotřeby alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků na změny 
jejich cen s návrhy opatření 

31.12.2006 MZ ve spolupráci s MF a 
MPO 

Nesplněno 

1. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
soudce a státní zástupce  

Průběžně 
do roku 
2006 
 

MS Nepodána informace 
 
 

2. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
pracovníky Probační a mediační 
služby 

Průběžně 
do roku 
2006 
 

MS ve spolupráci s MV Nepodána informace 

21. Zvýšení odborné kvalifikace a  
interdisciplinární přístup 
pracovníků  řešících 
případy drogové trestné činnosti 
(týkající se i oblasti legálních 
drog)  

3. Výběr a vyškolení pracovníků 
útvarů pátraní CS ČR v oblasti 
správy spotřebních daní   

31.12.2006 MF Nepodána informace 

Celkem:                       24 úkolů 
Splněno:                      18 úkolů 
Nesplněno:                    2 úkoly 
Nepodána informace:  4 úkoly 
 
 
 
 
Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 

1. Provést obsahovou analýzu 
příspěvků publikovaných 

31.12.2006 RVKPP Splněno 
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v tištěných i elektronických 
médiích na téma „drogová politika“ 
v r. 2005 a navrhnout opatření ke 
zvýšení informovanosti obecné 
veřejnosti o drogové problematice 
 
2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti. 

Průběžně RVKPP, MPSV, MZ, MŚMT, 
MV,MS,MZV, MF 

Splněno 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

Průběžně RVKPP, MPSV, MZ, MŚMT, 
MV, MS, MZV, MF 

Splněno 

4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům 

Průběžně RVKPP, MPSV, MZ, MŚMT, 
MV, MS, MZV 

Splněno 

5. Začlenit drogovou problematiku 
do pravidelné agendy tiskových 
oddělení/odd. Public Relations 
správních úřadů na všech 
úrovních veřejné správy. 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s MPSV, MZ, MŠMT, MV, 
MZV, MS, MF a hejtmany 
krajů 

Splněno 

6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů  
 

Průběžně RVKPP, MPSV, MZ, MŚMT, 
MV 

Splněno 

7. Oceňování autorských děl 
a/nebo odborných počinů 
významných pro prezentaci 
drogové problematiky veřejnosti.  

Každoročně 
(poprvé 
v roce 2006) 

RVKPP Splněno 

vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních. 
 
 
 
 

8. Zvýšit informovanost starších 
dětí (2. stupeň ZŠ), mládeže a 
učitelů o webových prezentacích 
s drogovou problematikou, 
zejména stránkách drogy-info.cz a 
o drogach.cz. 

Každoročně 
(poprvé 
v roce 2006) 

RVKPP ve spolupráci 
s MŠMT 

Splněno 
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 9. Mediální kampaň o rizicích 
kouření a pití alkoholu 

průběžně MZ Nesplněno 

23. Koordinace aktivit v oblasti 
Public Relations a stanovení 
hlavních témat komunikace 
s veřejností na další rok. 

1. Zařazovat problematiku Public 
Relations na jednání RVKPP. 

Každoročně RVKPP Splněno 

24. Snížení počtu osob 
užívajících  návykové látky ve 
věznicích 
 

1. Monitorování drogové i lékové 
závislosti u vězňů při přijetí i 
v průběhu výkonu trestu, 
monitoring moči, sběr dat 
v souladu s metodologií 
EMCDDA 
 

31.12.2005 MS ve spolupráci s RVKPP Splněno 

1. Formálně ustanovit a zřídit 
monitorovací středisko pro 
alkohol a tabákové výrobky 

1.5.2005 MZ Splněno 

2. Sestavení pracovní skupiny 
pro vytvoření systému indikátorů 
pro sledování užívání alkoholu a 
tabákových výrobků a jejich 
následků 

31.12.2005 MZ ve spolupráci s 
RVKPP, MŠMT, MPSV, 
ČSÚ 

Nesplněno 

3. Personálně posílit 
monitorovací středisko pro 
alkohol a tabákové výrobky 

31.12.2006 MZ Splněno 

25. Dostupná a úplná data o 
užívání alkoholu a tabákových 
výrobků a jejich následků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Vypracovat Výroční zprávu o 

stavu v užívání alkoholu a 
tabákových výrobků a o jejich 
dopadech v ČR 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

1. Činnost Národního 
monitorovacího střediska pro 
drogy a drogové závislosti jako 
koordinátora drogového 
informačního systému 

Průběžně RVKPP Splněno 
 
 
 
 

26. Funkční a kvalitní drogový 
informační systém 

2. Činnost pracovních skupin pro 
sběr dat a Poradního výboru 
RVKPP pro sběr dat o drogách 

Průběžně RVKPP  
Splněno 

1. Sběr dat z oblasti 5 klíčových 
indikátorů EMCDDA 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s dalšími resorty 

Splněno 
 

27. Dostatek kvalitních dat o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Sběr dalších dat ve struktuře 
a rozsahu Výroční zprávy o 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s dalšími resorty 

 
Splněno 
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 stavu ve věcech drog v ČR a dle 
požadavků vlády ČR a 
EMCDDA 
1. Výroční zprávy o stavu ve 
věcech drog v ČR v r. 2004 a 
2005 

Do 30.10. 
2005  
a do 30.10. 
2006 

RVKPP Splněno 28. Poskytování informací o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Předložit RVKPP zprávu 
resortu za rok 2005 o  aktivitách 
v oblasti protidrogové politiky 

Do 30.5. 
2006 

MZ, MPSV, MŠMT, MV, 
MS, MF 

Splněno 

1. Schválení systému včasného 
varování (EWS) Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové 
politiky 

Do 30. 6. 
2005 

RVKPP Splněno 
 
 
 

29. Včasné varování před novými 
syntetickými drogami 

2. Činnost sítě EWS a její 
průběžná aktivace 

Průběžně  RVKPP  
Splněno 

1. Periodikum Zaostřeno na 
drogy 
 

6x ročně RVKPP Splněno 
 
 

2. Publikační činnost RVKPP Průběžně  Splněno 

30. Rozšiřování kvalitních dat o 
užívání drog v ČR a v EU, o jeho 
následcích a trendech v této 
oblasti 

3. Správa drogového 
informačního serveru drogy-
info.cz 

Průběžně    
Splněno 

31. Hodnocení opatření 
protidrogové politiky 

1. Hodnocení Národní strategie 
protidrogové politiky a akčního 
plánu 2005-2006 

Do 1.3.2007 RVKPP Splněno 

Celkem:                       27 úkolů 
Splněno:                      24 úkoly 
Nesplněno:                    3 úkoly 
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Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

1. Předložení  návrhu zákona o 
opatřeních  k ochraně před 
škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými  návykovými látkami 

31.12.2006 MZ, LRV Splněno 32. Aktualizovaný právní rámec 
pro činnost všech subjektů 
splňující potřeby 
současné protidrogové politiky 

2. Předložení návrhu zákona o 
sociálních službách  

31.12.2006 MPSV Splněno 

1. Pravidelná jednání Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky 
(4x ročně) 
 

Průběžně 
 

RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MV, MPSV, MŠMT, MO, 
MS, MZV,MF  

Splněno 

2. Zapojení ministra průmyslu a 
obchodu ČR do činnosti RVKPP 

31.12.2005 MPO ve spolupráci s 
RVKPP 

Splněno 

3. Pravidelná společná jednání  
Výboru zástupců resortů a 
Pracovní skupiny Vertikální 
koordinace (KPK) 2x ročně 
 

Průběžně RVKPP ve spolupráci 
s MZ, MV, MPSV, MŠMT, 
MO, MS, MZV, Mze, MF a 
kraji 

Splněno 

4. Pravidelná jednání Výboru 
zástupců resortů RVKPP - 5 x 
ročně 
 

Průběžně RVKPP ve spolupráci s ve 
spolupráci s MZ, MV, 
MPSV, MŠMT, MO, MS, 
MZV, MZe, MF 

Splněno 

5. Pravidelná jednání Pracovní 
skupiny Vertikální koordinace 
(KPK) – 6 x ročně 
 

Průběžně 
 
 
 

RVKPP ve spolupráci s kraji 
 
 
 

33. Fungující a účinná koordinace 

6. Určit policistu u služby kriminální 
policie a vyšetřování, který se 
zabývá vyšetřováním  drogové 
kriminality pro spolupráci s orgány 
samosprávy a NNO v oblasti 
snižování dostupnosti drog 

31.8.2005 MV ve spolupráci s kraji, 
obcemi a NNO 

Splněno 
 
 
 
Splněno 
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1. Vypracování Akčního plánu   
2005-6 k Národní strategii 
 

30.6.2005 
 
 
 

RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MV, MPSV, MŠMT, MO, 
MS, MZV, MF  

Splněno 

2. Vyhodnocení realizace Akčního 
plánu na období 2005-6 

28.2.2006 
28.2.2007 

RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MV, MPSV, MŠMT, MO, 
MS, MZV, MF 

Splněno 

3. Vypracování plánů činnosti 
resortů i  s finančními náklady 
v protidrogové politice na období 
2005-6 

30.6.2005 
 
 

MZ, MV, MPSV, MŠMT, 
MO, MS, MZV, MF 
 

Splněno 

34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

4. Zhodnocení opatření v oblasti 
protidrogové politiky v krajích 

30.6.2005 
30.6.2006 

RVKPP ve spolupráci s 
kraji 

Částečně splněno 

1. Komplexní vzdělávání 
pracovníků resortů  
 
 

31.12.2006 
 
 
 

RVKPP ve spolupráci 
s MZ,MŠMT, MPSV, MV, 
MF, MS, MO, MZV, MZe 
 

Částečně splněno 

2. Komplexní vzdělávání KPK 31.12.2006 RVKPP Splněno 

35. Informovaní  a odborně 
vzdělaní pracovníci resortů a 
krajů v protidrogové politice 
 
 
 
 

3. Národní konference 
k protidrogové politice ČR 

31.12.2006 RVKPP 
 

Nesplněno 

1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

31.12.2006 MŠMT, MPSV,  MV, MF, 
MO, MS, MZV, RVKPP 
 

Splněno 

2. Zohlednění certifikovaných 
programů v dotačním řízení 

31.12.2006 MŠMT, MPSV,  MV, MF, 
MO, MS, MZV, RVKPP 

Splněno 

3. Sjednotit vykazování 
poskytnuté péče (MES) ve všech  
programech pro uživatele drog 

31.12.2006 RVKPP Splněno 

36. Poskytování dotací kvalitním a 
efektivním  programům 
protidrogové politiky   
 

4. Příprava nástroje 
k posuzování finanční efektivity 
služeb 

31.12.2006 RVKPP a MF 
 

Splněno 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

1.  Příprava  a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 

31.12.2006 MŠMT, MPSV,  MV, MF, 
MO, MS, MZV, RVKPP 
 

Splněno 
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2. Krajští protidrogoví koordinátoři 
doporučují dotace na základě 
schváleného krajského plánu 
v oblasti protidrogové politiky či 
definované sítě služeb 

  Splněno 

38. Žadatelé o dotace informováni o  
změně pravidel   

1. Semináře pro poskytovatele 
služeb  

31.12.2006 RVKPP  
 

Splněno 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

30.4.2005  
30.4.2006 

MŠMT, MPSV,  MV, MF, 
MO, MS, MZV, RVKPP 
 

Splněno 

Celkem:                       23 úkolů 
Splněno:                      20 úkolů 
Částečně splněno:        2 úkoly 
Nesplněno:                    1 úkolů 
 
 
 
Mezinárodní spolupráce 
 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

1. Reprezentace ČR 
v mezinárodních orgánech a 
institucích 

Průběžně MZV ve spolupráci s RVKPP, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  

Splněno 

2. Aktivní účast odborníků z ČR  v 
mezinárodních orgánech, 
institucích, projektech a 
programech 

Průběžně MZV ve spolupráci s RVKPP, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 

Splněno 

40. Výraznější zapojení ČR do 
spolupráce s mezinárodními 
orgány a institucemi 
v protidrogové politice 

3. Monitorování  požadavků a 
nabídky volných míst v 
mezinárodních organizacích a 
jejich distribuce resortům 

Průběžně MZV ve spolupráci s RVKPP, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 
 

Splněno 



 19

 4. Podpora zapojování českých 
odborníků do rozvojové 
spolupráce 

Průběžně RVKPP, MZV a další resorty Splněno 

1. Seminář na téma mezinárodní 
protidrogová legislativa a 
spolupráce 

31.12.2005 MZV ve spolupráci s RVKPP 
MS, MF, MV, MZ 

Splněno 

2. Vypracování mapy mezinárodní 
spolupráce 
 

31.12.2006 RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  

Splněno 
 
 

41. Zvýšení úrovně vzdělání a 
informovanosti v oblasti 
mezinárodní protidrogové 
legislativy, spolupráce a aktivit 
 

3. Zavedení funkčního systému 
výměny informací mezi resorty 
v oblasti mezinárodní spolupráce 

 RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 

Splněno 

1. Zmapování mezinárodních 
informačních systémů 
protidrogové politiky, které ČR 
využívá a do kterých přispívá 

Průběžně RVKPP ve spolupráci s MZV, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 

Splněno 42. Zapojení ČR do 
mezinárodních informačních 
systémů 

2. Efektivně využívat informací 
mezinárodních informačních 
systémů a naopak informace do 
těchto systémů poskytovat 

Průběžně RVKPP ve spolupráci s MZV, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 

Splněno 

43. Zajištění  přípravy ČR na 
předsednictví EU v souladu se 
zvolenou strategií MZV 

1. Využít resortní koordinační 
skupinu pro zajištění přípravy ČR 
na předsednictví EU 

2006-2007 RVKPP ve spolupráci s MZV, 
MŠMT, MPSV,  MV, MF, MO, 
MS  
 
 

Splněno 

Celkem:                       10 úkolů 
Splněno:                      10 úkolů 
 
 



                                                                                                                                         
 

Komentáře gestorů  (resortů a sekretariátu RVKPP) k plnění úkolů Akčního plánu na období 2005–2006 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR  
 
Primární prevence 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Pravidelná  setkání  
meziresortní pracovní skupiny 
primární prevence při MŠMT 
 

Pracovní skupina specifické primární protidrogové prevence se v roce 2006 
sešla celkem čtyřikrát. Hlavními tématy pracovních porad byly certifikace 
v oblasti primární prevence a jejich implementace do praxe, rozšíření 
Standardů pro oblast specifické primární prevence jako celku, aktuální 
problémy v oblasti primární prevence. Členy pracovní skupiny jsou zástupci 
resortů práce a sociálních věcí, vnitra, zdravotnictví, obrany, sekretariátu 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, krajských školských 
protidrogových koordinátorů, Antidopingového výboru a NNO. 

2. Vymezení kompetencí 
jednotlivých věcně příslušných 
subjektů participujících na realizaci 
primární prevence v ČR v 
meziresortní pracovní skupině  

Zpracovaný dokument vymezující kompetence věcně příslušných subjektů 
v oblasti primární prevence vychází z vládních usnesení a dalších 
legislativních norem, mapuje situaci od roku 2003. 

5. Rozvoj metodického a 
koordinačního vedení MŠMT v 
systému primární prevence 
v působnosti resortu 

Zástupci MŠMT v roce 2006 uskutečnili dvě setkání s krajskými školskými 
koordinátory prevence. Prvního setkání se účastnili zástupci věcně 
příslušných resortů a prezentovali aktuality v dané oblasti, druhé setkání se 
týkalo především aktuálních problémů v jednotlivých regionech. Tématy 
těchto pracovních porad byly také certifikace v oblasti primární prevence a 
jejich implementace do praxe, proběhla diskuse o legislativním zajištění 
pracovních pozic krajských školských koordinátorů prevence, metodiků 
preventivních aktivit při pedagogicko psychologických poradnách či 
střediscích výchovné péče a školních metodiků prevence. Absence 
legislativního zázemí uvedených pracovníků se jeví velikým nedostatkem 
při naplňování úkolů v oblasti primární prevence. 

1. Účinná koordinace primární 
prevence s jasně vymezenými 
kompetencemi subjektů 
participujících v oblasti primární 
prevence. 
 

6. Vytvoření návrhu zařazení 
činnosti školních metodiků a 
koordinátorů prevence v 
Katalogu prací 

Návrh zařazení metodiků do Katalogu prací nebyl v roce 2006 vytvořen. Na 
základě doporučení legislativního a právního odboru MŠMT byl úkol 
přehodnocen a prozatím je řešen jiný způsob podpory práce školních 
metodiků prevence. Podle §9a zákona 143/1992 Sb., o platu a odměně za 
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, pedagogickému pracovníkovi, 
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 který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované 
činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se 
poskytuje příplatek ve výši 1000 až 2000 Kč měsíčně. Nezbytnými dalšími 
kvalifikačními předpoklady se rozumí podle §9 vyhlášky 317/2005 o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků, studium k výkonu specializovaných 
činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů v délce trvání 
nejméně 250 vyučovacích hodin ukončeném obhajobou závěrečné 
písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. 

1. Zavedení do praxe 
specializačního studia školních 
metodiků prevence  

Katedra školní a pedagogické psychologie PedF UK od školního roku 
2004/05 experimentálně ověřovala v rámci specializačního vzdělávání 
výchovných poradců dvouletý vzdělávací program pro školní metodiky 
prevence. Studium je určeno výchovným poradcům a učitelům, kteří 
vykonávají nebo budou vykonávat funkci školního metodika prevence ve 
školách a školských zařízeních. V první etapě byla vypracována koncepce 
studijního programu pro školní metodiky prevence, druhá etapa zahrnovala 
praktickou realizaci vzdělávacího programu školních metodiků prevence a 
dokončení teoretické společné přípravy výchovných poradců a školních 
metodiků prevence. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných 
znalostí a dovedností v pedagogicko – poradenském směru (poradenské 
služby, modely primární prevence, prevence ve škole, primární prevence 
v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb, 
školní třída: diagnostika a intervence, rodina a komunikace s rodiči, 
sociálně nežádoucí jevy ve škole, psychosociální výcvik pro školní 
metodiky prevence atd.). Časová dotace vzdělávacího programu pro školní 
metodiky prevence činí 250 hodin (v souladu s vyhláškou č. 317/2005, o 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků). Uvedené studium bude 
akreditováno na MŠMT a dále nabídnuto dalším fakultám ke vzdělávání 
školních metodiků prevence. Do pilotního projektu se přihlásilo celkem 55 
frekventantů. 
Vzdělávání školních metodiků prevence bylo v loňském roce rovněž 
zajišťováno prostřednictvím dotačních programů MŠMT. 
 

2. Dostupné, kvalitní a efektivní 
programy primární prevence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Vydefinování základního Úkol byl plněn v rámci školení poskytovatelů programů primární prevenci 
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minimálního obsahu a rozsahu 
vzdělávání (curriculum programu) 
povinného pro všechny pracovníky 
PP 

užívání návykových látek (zavádění Standardů odborné způsobilosti 
poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek). 
K dispozici je materiál o vzdělávání pracovníků v oblasti primární prevence. 

3. Dokončení Standardů odborné 
způsobilosti pro poskytovatele 
služeb v oblasti PP 

Dokument „Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů 
primární prevence užívání návykových látek“ byly schváleny poradou 
vedení MŠMT v srpnu 2005 a následně v září 2005 Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky.  

4. Zavedení do praxe Standardů 
odborné způsobilosti pro 
poskytovatele služeb v oblasti PP 
 

Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl rok 2006 zejména 
ve znamení spuštění procesu certifikací programů v oblasti primární 
protidrogové prevence. Dne 7. června 2006 vláda ČR schválila usnesení č. 
693 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové 
prevence, které uložilo MŠMT: 

 vypracovat metodiku certifikačního řízení pro oblast primární 
prevence – dokumenty „Certifikační řád a Metodika místního 
šetření“ byly schváleny poradou vedení MŠMT v srpnu 2006,  

 proškolit certifikátory a poskytovatele v oblasti primární 
prevence – proběhla dvě školení certifikátorů a jedno školení 
poskytovatelů služeb v oblasti PP, celkem je proškoleno 44 
certifikátorů a cca 50 poskytovatelů služeb PP,   

 provedení certifikací – proces certifikací v oblasti primární 
protidrogové oblasti byl zahájen dne 2. října 2006. 

 
V červenci 2006 byl schválen Příkaz ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy k zavedení systému certifikací v oblasti primární prevence dle 
usnesení vlády ČR č. 693/2006. Příkaz ukládá MŠMT ve spolupráci 
s Institutem pedagogicko psychologického poradenství, coby certifikační 
agentury pro oblast primární prevence, zajistit realizaci a proces systému 
certifikací v oblasti primární protidrogové prevence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Vzdělávání certifikátorů 
certifikace odborné způsobilosti 
programů primární prevence  

V letech 2005 až 2006 proběhlo vzdělávání certifikátorů v oblasti primární 
prevence, celkem je proškoleno 44 certifikátorů. Veškeré informace 
k certifikacím v oblasti primární prevence jsou zveřejněny na 
www.ac.ippp.cz 
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6. Implementace systému 
certifikace odborné způsobilosti 
programů PP do praxe  

Vzhledem k tomu, že podmínka přidělování finančních prostředků státního 
rozpočtu v oblasti primární protidrogové prevence certifikovaným 
programům se poprvé použije až na rok 2008, doposud se k certifikaci 
přihlásily pouze dva subjekty, u nichž bylo provedeno místní šetření. Velký 
počet žádostí o certifikaci programů primární prevence se očekává na jaře 
t.r.   

7. Zohlednění výsledků certifikací 
odborné způsobilosti v dotačním 
řízení pro rok 2007 (rozdělování 
finančních prostředků) 

Usnesení vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti 
primární protidrogové prevence uložilo MŠMT podmínku přidělování 
finančních prostředků státního rozpočtu v oblasti primární protidrogové 
prevence certifikovaným programům až na rok 2008. 

8. Vytvoření a zavedení do praxe 
Manuálu dobré praxe  

V roce 2006 pokračovala práce na vytvoření dokumentu „Manuál dobré 
praxe“ (komplexní ucelený materiál pro školní metodiky prevence) – 
dokument je ve finální podobě a po schválení poradou vedení MŠMT bude 
zveřejněn na internetových stránkách resortu a nabídnut krajským 
školským koordinátorům prevence, metodikům preventivních aktivit při 
pedagogicko psychologických poradnách a střediscích výchovné péče 
k distribuci do škol a školských zařízení. 

9. Zavedení do praxe 
Terminologického slovníku pro PP 
 

Byl zpracován terminologický slovník s názvem „Vybrané termíny z oblasti 
primární prevence sociálně patologických jevů“, zpracovaný dokument 
bude  po schválení poradou vedení resortu zveřejněn na www.msmt.cz . 
 
 

 

10. Vytvoření rejstříku/databáze 
certifikovaných poskytovatelů 
služeb v PP 

Usnesení vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti 
primární protidrogové prevence uložilo MŠMT podmínku přidělování 
finančních prostředků státního rozpočtu v oblasti primární protidrogové 
prevence certifikovaným programům až na rok 2008, z tohoto důvodu 
rejstřík certifikovaných poskytovatelů služeb v PP bude vytvářen a 
doplňován v průběhu roku 2007. 

 11. Příprava a pilotní ověření 
modelového programu v rámci 
prevence v zařízeních pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se 
sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zrealizovalo 
dotazníkové šetření v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
(dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické 
ústavy), jehož úkolem bylo zmapování současné situace v rámci prevence 
sociálně patologických jevů a náměty na zlepšení stavu v těchto 
zařízeních. Výzkum definoval formy preventivních aktivit a jejich zdroje 
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financování, spolupracující subjekty v dané oblasti, personální zajištění 
prevence, četnost výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů aj. Na 
základě výsledků bude vypracován metodický materiál – návrh postupů a 
doporučení k prevenci sociálně patologických jevů. 
Jedním z výstupů dotazníkového šetření je v rámci vyhlašovaných 
„Programů na podporu aktivit pro prevenci sociálně patologických jevů ve 
školách a školských zařízeních“ nově připraven Program III, který je 
speciálně určen pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy a pro školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. 
Do Programu III mohou být zasílány projekty, které jsou nad rámec 
běžných preventivních aktivit daných školským zákonem č. 561/2004 Sb. 
Jednou z velmi důležitých oblastí je zabezpečení vzdělávání pracovníků 
speciálního školství zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u 
dětí v podmínkách institucionální výchovy.  
 

3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  

Úkol je plněn v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, při 
němž se rizikové pracovní skupiny resortu školství s danou problematikou 
seznamují a pracují. 

3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 
intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 

4. Podporovat, financovat a 
monitorovat programy prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny  

Daný úkol je plněn v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 
v rámci každoročně vyhlašovaných Programů na podporu aktivit v rámci 
protidrogové politiky MŠMT. 

4. Jednotný sběr dat v oblasti 
primární prevence 

1. Vytvořit systém monitorování 
programů a aktivit primární 
prevence ve školách 

V roce 2006 byl vytvořen systém monitorování Minimálně preventivních 
programů ve školách a školských zařízeních, který vyhodnocuje v rámci 
svých inspekčních činnosti Česká školní inspekce. 
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Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Komentář 
7. Komplexní znalosti 
zdravotnických a 
nezdravotnických pracovníků o 
rizicích užívání návykových látek 
 

1. Zakomponovat další 
vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a dalších osob 
zabývajících se prevencí a 
léčbou návykových nemocí do 
minimálních standardů léčby a 
do výuky na lékařských fakultách

Věcně příslušný odbor MŠMT mající v gesci problematiku dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  se při plnění všech svých úkolů řídí 
mimo jiné i  vyhláškou č. 317/2004 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků (dále jen vyhláška č. 317/2005 Sb.). Uvedený 
právní předpis nabyl účinnosti 1. 9. 2005 a jednoznačně vymezil obsah 
vzdělávání pedagogických pracovníků.  V § 1 – 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
je specifikováno studium ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních 
předpokladů, přičemž následující § 10 odst. 2 vymezuje obsah průběžného 
vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto obsahu vzdělávání není 
léčba vymezena jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků. Na 
naplňování uvedených úkolů se tedy odbor 25 podílí zejména činností 
v oblasti udělování akreditací vzdělávacích programů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků se zaměřením na oblast  prevence návykových 
nemocí. Cílovou skupinou tohoto vzdělávání jsou nejen metodici prevence 
a výchovní poradci, ale i ostatní kategorie pedagogických pracovníků. Pro 
metodiky prevence pak odbor 25 akredituje v rámci studia ke splnění 
dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných 
činností – prevence sociálně patologických jevů v délce trvání minimálně 
250 vyučovacích hodin, a to v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 
317/2005 Sb. Na úhradu finanční částky za účast  na akreditovaných 
programech mohou pedagogičtí pracovníci čerpat finanční prostředky 
určené či následně vykazované jako prostředky na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Pokud absolvují dané studium podle § 9 
vyhlášky č. 317/2005 Sb. náleží jim i specializační příplatek, a to za 
podmínky, že předmětnou činnost vykonávají. 
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Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti. 

Průběžně plněno – informace o dané problematice poskytuje tiskový odbor 
MŠMT a věcně příslušný odbor. 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

Průběžně plněno – tiskové konference jsou realizovány prostřednictvím 
tiskového odboru MŠMT. 

4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům. 

Průběžně plněno – tiskové zprávy jsou vydávány prostřednictvím tiskového 
odboru MŠMT. 

6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů  
 

Průběžně plněno – webové stránky MŠMT k dané problematice jsou 
pravidelně aktualizovány věcně příslušným odborem. 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog,  jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních. 

2. Předložit RVKPP zprávu 
resortu za rok 2005 o  aktivitách 
v oblasti protidrogové politiky 

Materiál „Aktivity v oblasti protidrogové politiky MŠMT za rok 2005“ pod č.j.: 
14751/2006-24 byl zaslán sRVKPP. 
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Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

3. Vypracování plánů činnosti 
resortů i s finančními náklady 
v protidrogové politice na období 
2005–6 

Ve spolupráci s ekonomickým odborem MŠMT byl uplatněn požadavek na 
financování primární prevence protidrogové politiky na MF. 

1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

Viz oddíl „Primární prevence“, bod 3–7. 36. Poskytování dotací kvalitním a 
efektivním  programům 
protidrogové politiky   
 2. Zohlednění certifikovaných 

programů v dotačním řízení 
Viz oddíl „Primární prevence“, bod 3–7. 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

1.  Příprava a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 

Tento úkol je plněn v rámci společného jednání zástupců jednotlivých, 
věcně příslušných resortů v rámci dotačního řízení na protidrogovou 
politiku na sRVKPP. 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

MŠMT každoročně žádá na MF finanční prostředky na realizaci programů 
primární prevence.  
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Ministerstvo obrany ČR 
 
Primární prevence 
 

Cíl Činnost Komentář 
3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 
intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 

3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úkol je plněn v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů, jejíž součástí je 
i protidrogová politika. V letech 2005 – 2006 vycházela protidrogová 
politika rezortu MO z usnesení vlády č. 1305/2004, ze zákona č. 379/2005 
Sb., z rezortní Koncepce prevence sociálně nežádoucích jevů (Koncepce)  
a z rozkazu ministra obrany č. 20/2005 Prevence sociálně nežádoucích 
jevů. Laboratorní testování na alkohol a jiné návykové látky u žadatelů 
o přijetí do služebního poměru a ke studiu na vojenské školy je prováděno 
ve vojenských zdravotnických zařízeních.  

Těžiště protidrogové politiky rezortu MO spočívá v primární prevenci, 
cílovou skupinou, na kterou je prevence zaměřena, jsou vojenští 
profesionálové, občanští zaměstnanci rezortu MO, rodinní příslušníci 
vojenských profesionálů a zaměstnanců rezortu MO. Nejrizikovější 
skupinou jsou žáci vojenské střední školy, vojáci v základní přípravě, 
studenti Univerzity obrany a v neposlední řadě i vojenští profesionálové 
nasazení do mírových misí či bojových operací. 
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 4. Podporovat,  financovat a 
monitorovat programy  prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny 

U všech organizačních celků rezortu MO jsou zřízeny komise pro prevenci 
sociálně nežádoucích jevů (SNJ) a je určen tzv. metodik prevence, který se 
podílí na vypracování projektů prevence a na jejich realizaci.  

K prevenci SNJ v rezortu  MO byl vytvořen systém vzdělávání příslušníků 
AČR. Na Univerzitě obrany byla dokončena třísemestrální distanční 
příprava lektorů prevence. Tito příslušníci rezortu MO zabezpečují 
vzdělávání v oblasti prevence u svých vojenských útvarů. 

V letech 2005 – 2006 byla z rozpočtu rezortu MO na protidrogovou politiku 
opakovaně vyčleněna částka 4.000.000,- Kč. Celkem bylo v oblasti 
protidrogové politiky realizováno v roce 2005 49 projektů a v roce 2006 to 
bylo 45 projektů. V rámci protidrogové politiky byl financován i projekt 
DROGIS, který je určen k analýze, vyhodnocování diagnóz a informací 
týkajících se zneužívání návykových látek u vojáků v činné službě 
a u občanských zaměstnanců rezortu MO. 
Tento projekt poskytuje informace o rozsahu a struktuře problému 
zneužívání návykových látek v AČR. Projekt je realizován na pracovišti 
epidemiologie drogových závislostí v Ústředním vojenském zdravotním 
ústavu Praha.  

Preventivní opatření Vojenské policie v oblasti protidrogové politiky byla 
rozpracována v „Programu prevence Vojenské policie v oblasti kriminality 
na období 2004-2007“. Plánování, provedení a vyhodnocení preventivních 
bezpečnostních akcí bylo centralizováno do jednotného systému 
elektronické databáze „Prevence Vojenské policie“. Vedle této činnosti 
v roce 2006 Vojenská policie realizovala 7 přednášek a besed k drogové 
problematice. Dále Vojenská policie v roce 2006 provedla 65 plánovaných 
a 12 neplánovaných preventivních bezpečnostních akci za využití 
speciálně vycvičených psů a orientačních detekčních prostředků. 
Z finančních prostředků vyčleněných pro Vojenskou policii v „Programu 
protidrogové politiky“ byl zabezpečen nákup diagnostických prostředků na 
zjišťování přítomnosti omamných a psychotropních látek.   
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Ministerstvo zdravotnictví 
 
Primární prevence 
 

3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  

Na základě sdělení odborníků MZ považuje povolání zdravotníků v této 
oblasti obecně za rizikové.  
 
 

3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 
intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 4. Podporovat,  financovat a 

monitorovat programy  prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny  

Rizikovou skupinou z hlediska užívání drog lze označit skupinu zdravotníků 
obecně. Prevence v oblasti legálních i nelegálních drog pro zdravotníky je 
zajišťována formou každoročně pořádaných přednáškových akcí.  

 
 
 
Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Revize a novelizace 
Standardů substituční léčby   

Standardy substituční léčby byly ve spolupráci se Společností pro 
návykové nemoci ČLS JEP revidovány. V roce 2007 budou zveřejněny ve 
Věstníku MZ. 

2. Podpora vzniku Centra  
substituční léčby 
v západočeském regionu 

Centrum substituční léčby v západočeském regionu bylo v rámci dotačního 
programu Protidrogové politiky MZ pro rok 2006 podpořeno a od 1.7.2006 
poskytuje služby pro osoby závislé na návykových látkách. 

3. Snížení prahu poskytování 
substituční léčby ve Fakultní 
nemocnici s poliklinikou v 
Ostravě 

Vedoucí substitut. léčby byla opakovaně požádána o sdělení a vysvětlení 
nízkého počtu klientů. Vzhledem k tomu, že toto sdělení nebylo písemně 
předloženo, byl plánovaný výjezd pracovníka MZ s předsedou Společnosti 
pro návykové nemoci ČLS JEP. Z důvodu pracovní vytíženosti a odchodu 
kompetentního pracovníka MZ na mateřskou dovolenou se nepodařilo 
doposud avízovaný výjezd uskutečnit.  Ten se plánuje na 1. čtvrtletí 2007. 

4. Zajištění vzdělávání 
praktických lékařů v substituční 
léčbě 

IPVZ, subkatedra Návykových nemocí, pořádá pravidelně vzdělávací akce 
pro praktické lékaře, kteří mají zájem provádět substituční léčbu. 

5. Dostupná, kvalitní a provázaná 
síť  léčby a následné péče pro 
uživatele legálních i nelegálních 
drog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zajistit úhradu alespoň 
jednoho substitučního přípravku  

MZ každoročně hradí z dotačního programu „Protidrogová politika MZ“ 
substituční přípravek metadon, a to centrálním nákupem pro celou ČR.  
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6. Vymezit funkci a působnost 
Center pro substituční léčbu 

Na základě revize Standardů substituční léčby bude připravena Vyhláška 
k zákonu č. 379/2005 Sb., týkající se provádění substituční léčby 
komplexně. 
 
 
 

7. Rozšířit provádění krátké 
intervence pro alkohol, kouření a 
návykové látky  lékaři a dalšími 
zdravotníky  

Povinnost provádět krátké intervence zdravotníky je dána zákonem č. 
379/2005 Sb.  
 

8. Přijmout standardy krátkých 
intervencí podle existující 
metodiky a zahrnout je do 
pregraduálního a 
postgraduálního vzdělávání 
lékařů a dalších zdravotnických 
pracovníků 

Standardy krátké intervence pro alkohol a tabák byly zveřejněny v rámci 
odborné literatury. V roce 2007 budou zveřejněny ve Věstníku MZ. 
 

9. Zmapovat  kapacitu a 
regionální dostupnost  programů 
ambulantní léčby (včetně AT) 

Vzhledem k personálním změnám na MZ nebylo provedeno aktuální 
zmapování dostupnosti výše uvedených zařízení. Dostupné jsou prozatím 
obecné údaje ÚZISu.  
Požadujeme přesun těchto aktivit do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 
 
 

10. Zmapovat kapacitu a 
regionální dostupnost programů 
detoxifikace a navrhnout 
opatření 

Vzhledem k personálním změnám na MZ nebylo provedeno aktuální 
zmapování dostupnosti výše uvedených zařízení. Dostupné jsou prozatím 
obecné údaje ÚZISu.  
Požadujeme přesun těchto aktivit do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Zmapovat kapacitu 
ambulantní ochranné léčby a 
navrhnout opatření 

 Vzhledem k personálním změnám na MZ nebylo provedeno aktuální 
zmapování dostupnosti výše uvedených zařízení. Dostupné jsou prozatím 
obecné údaje ÚZISu.  
Požadujeme přesun těchto aktivit do následujícího Akčního plánu Národní 
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protidrogové politiky. 
                                         

16. Provést analýzu stávající 
sítě  zařízení věnujících se 
prevenci a léčbě závislostí na 
alkoholu a nikotinu 

Vzhledem k personálním změnám byla provedena pouze částečná 
analýza, a to zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislosti na nikotinu.  
Požadujeme přesun těchto aktivit do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 
 
 

 

17. Vytvoření adresářů  
psychosociálních služeb v 
regionu  pro potřeby lékařů 

MZ požadovalo vypuštění této aktivity z Akčního plánu. Pro potřeby lékaře 
lze využít mapu pomoci na stránkách NMS nebo se v případě nutnosti 
obrátit na krajské protidrogové koordinátory. 
 

1. Zakomponovat další 
vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a dalších osob 
zabývajících se prevencí a 
léčbou návykových nemocí do 
minimálních standardů léčby a 
do výuky na lékařských fakultách

V rámci vzdělávání na lékařských fakultách je zařazena problematika 
návykových nemocí.  
Požadujeme přesun těchto aktivit do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 
 
 

7. Komplexní znalosti 
zdravotnických a 
nezdravotnických pracovníků o 
rizicích užívání návykových látek 
 

2. Školící akce lékařské komory 
a  odborných společností  

V rámci odborných společností ČLS JEP probíhají školící akce zaměřené 
na problematiku užívání návykových látek.  
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Snižování rizik 
 

Cíl Činnost Komentář 
2. Podporovat dotačními 
programy dostupné testování 
infekčních nemocí pro injekční 
uživatele drog (v 
nízkoprahových zařízeních, 
poradnách HIV/AIDS apod.) 

MZ v rámci dotačního programu „Protidrogová politika MZ“ každoročně 
podporuje programy harm reduction, a to přidělením finančních prostředků 
na nákup zdravotnického materiálu včetně testů.  
 

3. Podporovat dotačními 
programy dostupné očkování 
proti virové hepatitidě typu B 
injekčních uživatelů drog 

MZ v rámci dotačního programu „Protidrogová politika MZ“ každoročně 
podporuje programy protidrogové politiky dle priorit vyhlášených pro daný 
rok, a to přidělením finančních prostředků na nákup zdravotnického 
materiálu včetně očkovacích látek. 
 

4. Podporovat dotačními 
programy výměnný program 
injekčních stříkaček a jehel 
(včetně sekundárního 
výměnného programu, sběru  
použitého injekčního materiálu a 
motivačního tréninku 
k bezpečné likvidaci použitého 
injekčního náčiní) a motivačního 
tréninku  k bezpečnějšímu 
chování při užívání drog a při 
sexu 

MZ v rámci dotačního programu „Protidrogová politika MZ“ každoročně 
podporuje programy harm reduction, a to přidělením finančních prostředků 
na nákup zdravotnického materiálu.  
 

10. Prevence zdravotních 
poškození způsobených 
v souvislosti s užíváním drog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Finančně podporovat 
programy poskytující informace 
o bezpečném sexu a ochranné 
pomůcky v zařízeních pro 
uživatele drog a ve vězení 

MZ požadovalo vypuštění této aktivity z Akčního plánu, není v kompetenci 
MZ. MZ ovšem podporuje programy zaměřené na léčbu závislostí na 
návykových látkách ve věznicích.  
 
 

 6. Vytvořit standard pro léčbu 
virové hepatitidy typu C u 

V současné době probíhá příprava standardu léčby virové hepatitidy typu C 
interferonem ve spolupráci s odbornou společností. Poté bude standard 
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uživatelů drog a následně o 
standardu proškolit lékaře  

předložen k připomínkám a následně bude vytvořena konečná verze, která 
bude uveřejněná ve Věstníku MZ. 
 
 

 
 
 
Snižování nabídky a prosazování práva 
 

Cíl Činnost Komentář 

20. Snížení dostupnosti alkoholu 
a tabáku v obecné populaci a 
mezi mládeží 
 

3. Vypracování analýzy citlivosti 
spotřeby alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků na změny 
jejich cen s návrhy opatření 

Závislost spotřeby alkoholických a tabákových výrobků na ceně byla již 
prokázána jak Evropskou komisí (EK), tak Světovou bankou. Pro příští 
období Akčního plánu bude MZ požadovat vypuštění tohoto úkolu, 
popřípadě zbavení gestorství.    

 
 
 
Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti 

MZ nepodalo informaci 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících ze drogovu 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

MZ nepodalo informaci 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních. 
 

4.Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům 
 

MZ nepodalo informaci 
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6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů 

MZ nepodalo informaci  

9. Mediální kampaň o rizicích 
kouření a pití alkoholu 

MZ má v současné době k dispozici studii zaměřenou na postoje 
mladistvých k užívání legálních drog. Na základě uvedeného byla 
plánovaná cílená masivní mediální kampaň zaměřená na cílovou skupinu 
děti 12 – 18 let. 
Vzhledem k tomu, že MZ mělo k dispozici pro realizaci programů 
protidrogové politiky nízké finanční prostředky, byla kampaň zařazená mezi 
ty aktivity, které budou realizovány v následujícím období. 
Požadujeme přesun této aktivity do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 

1. Formálně ustanovit a zřídit 
monitorovací středisko pro 
alkohol a tabákové výrobky 

Monitorovací středisko pro alkohol a tabákové výrobky bylo ustanoveno při 
Státním zdravotním ústavu. Zpráva o činnosti střediska je dle statutu 
čtvrtletně zasílána MZ a zároveň je  zasílán zpravodaj „Tabák a zdraví“. 

2. Sestavení pracovní skupiny 
pro vytvoření systému indikátorů 
pro sledování užívání alkoholu a 
tabákových výrobků a jejich 
následků 

Po vzniku Monitorovacího střediska pro alkohol a tabákové výrobky byly 
opakovaně písemně osloveny dotčené resorty s žádostí o zaslání 
kontaktních osob pro uvedenou pracovní skupinu. Pracovní skupina 
doposud nebyla ustanovena. 
Požadujeme přesun této aktivity do následujícího Akčního plánu Národní 
protidrogové politiky. 
 
 
 

3. Personálně posílit 
monitorovací středisko pro 
alkohol a tabákové výrobky 

V současné době v monitorovacím středisku pracuje 5 osob s úvazkem 
3,9, z toho 3VŠ a 2SŠ. 

25. Dostupná a úplná data o 
užívání alkoholu a tabákových 
výrobků a jejich následků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vypracovat Výroční zprávu o 
stavu v užívání alkoholu a 

Vzhledem k tomu, že doposud nebyla ustanovena pracovní skupina pro 
sběr dat – vymezení indikátorů, monitorovací středisko provádí částečný 
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 tabákových výrobků a o jejich 
dopadech v ČR 

sběr dat zaměřených na spotřebu alkoholu a tabákových výrobků zejména 
u dětí a mladistvých. Výroční zpráva bude po jejich zpracování předložena 
MZ a je plánováno její zveřejnění na internetových stránkách MZ, včetně 
rozeslání všem zainteresovaným resortům. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelnou aktivitu, požadujeme zařazení 
této aktivity do následujícího Akčního plánu Národní protidrogové politiky. 
 

 
 
 
Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
32. Aktualizovaný právní rámec 
pro činnost všech subjektů 
splňující potřeby 
současné protidrogové politiky 

1. Předložení  návrhu zákona o 
opatřeních  k ochraně před 
škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými  návykovými látkami 

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami vstoupil v platnost 1. 1. 
2006. Vzhledem k rozsáhlým změnám, ke kterým došlo v rámci 
projednávání uvedeného zákona PSP ČR, MZ v současné době pracuje na 
novelizaci zákona 379/2005 Sb.  
 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

MZ nepodalo informaci 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 

Primární prevence 
 

Cíl Činnost Komentář 
3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 
intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 
 

1. Vytvoření metodických 
postupů pro orgány sociálně 
právní ochrany  dětí k propojení 
jejich intervencí v rodině na 
poskytované programy PP 

Samotný metodický pokyn bez jasného koncepčního základu se v průběhu 
realizace ukazuje jako pouze dílčí a nesystémové řešení. Pracovníky 
odboru rodinné politiky byla vypracována Koncepce péče o ohrožené děti a 
děti žijící mimo vlastní rodinu do roku 2008, kterou Vláda České republiky 
schválila svým usnesením č. 1180 ze dne 18. 10. 2006. Koncepce 
obsahuje úkoly týkající se péče o děti ohrožené sociálně patologickými 
jevy, které jsou zahrnuty v kapitole 3.3. - Děti s výchovnými problémy a 
mezi které patří i obdoba plánované metodiky. 

 
 
Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Komentář 
13. Provedení institucionální 
analýzy systému a sítě služeb 
následné péče včetně návrhu 
opatření 

Analýza je ve stadiu tvorby. Posun oproti plánovanému původnímu termínu 
byl zapříčiněn nepředpokládaným  neschválením výzkumného záměru 
Radou pro vědu a výzkum MPSV. Řešení aktivity bylo převedeno na 
konkrétního odborného referenta, s ohledem na značnou administrativní a 
časovou náročnost je její naplnění v daném časovém harmonogramu 
nereálné. 

14. Rozpracování  opatření  
v oblasti následné péče k  
návrhům usnesení vlády nebo 
jiným legislativním či 
nelegislativním úkolům. 

Realizace tohoto cíle je odvislá od výsledků cíle 5.13. Potřeba kvalitní a 
dostupné sítě služeb následné péče je pokrývána realizovanými opatřeními 
k zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb, tak jak jsou stanovena 
zákonem  č.108/2006 Sb. o sociálních službách, včetně finanční podpory 
v rámci vztažených dotačních řízení (RVKPP, MPSV, kraje etc.) 

5. Dostupná, kvalitní a provázaná 
síť léčby a následné péče pro 
uživatele legálních i nelegálních 
drog 
 

15. Realizace navržených 
opatření v oblasti následné péče 
 

Odvislé od plnění cíle 5.14., dále viz. komentář k tomuto cíli. 
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Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Provést obsahovou analýzu 
příspěvků publikovaných 
v tištěných i elektronických 
médiích na téma „drogová politika“ 
v r. 2005 a navrhnout opatření ke 
zvýšení informovanosti obecné 
veřejnosti o drogové problematice. 
 

Hlavním gestorem v oblasti objektivního podávání informací o užívání drog, 
jeho dopadech a o realizovaných opatřeních je sRVKPP. MPSV v rámci 
své působnosti využívá standardních forem poskytovaní informací – 
informační kampaně, tiskové konference (zejména v souvislosti s novým 
zákonem o sociálních službách a jeho dopadech), internetové stránky, 
účast na konferencích a setkáních odborných společností, přímou 
komunikací odpovědných pracovníků s dalšími odborníky - pracovníky  
resortů, krajů, obcí, zástupci poskytovatelů služeb. Veškeré informace 
jakýmkoli způsobem prezentované MPSV jsou v souladu s protidrogovou 
politikou státu prezentovanou Národní strategií protidrogové politiky na 
období 2005 - 2009. 

2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti 

MPSV nepodalo informaci 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

MPSV nepodalo informaci 

4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům. 

MPSV nepodalo informaci 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních. 
 
 
 
 

5. Začlenit drogovou problematiku 
do pravidelné agendy tiskových 
oddělení/odd. Public Relations 
správních úřadů na všech 
úrovních veřejné správy 

MPSV nepodalo informaci 
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 6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů  
 

MPSV nepodalo informaci 

28. Poskytování informací o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Předložit RVKPP zprávu 
resortu za rok 2005 o  aktivitách 
v oblasti protidrogové politiky 

Resortní zpráva MPSV byla sRVKPP zaslána 26. ledna 2006  
č.j :2005/6133-223 a obsahovala všechny potřebné informace. 
 

 
 
 
Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
32. Aktualizovaný právní rámec 
pro činnost všech subjektů 
splňující potřeby 
současné protidrogové politiky 

2. Předložení návrhu zákona o 
sociálních službách  

Vláda ČR schválila návrh zákona dne 24. srpna 2005. 2. listopadu 2005 byl 
schválen  Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví PS Parlamentu. 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl zákon schválen 
dne 21. prosince 2005. 14. března 2006 byl Parlamentem České republiky 
přijat zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabývá účinnosti 
od 1. ledna 2007. Z pohledu MPSV nejdůležitější úkol části AP za resort. 

34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

3. Vypracování plánů činnosti 
resortů i  s finančními náklady 
v protidrogové politice na období 
2005-6 

MPSV nepodalo informaci 

36. Poskytování dotací kvalitním a 
efektivním  programům 
protidrogové politiky   

1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabývá účinnosti od 1. 
ledna 2007 ve své části IV vytváří institut inspekcí sociálních služeb, mezi 
které jsou zařazeny i služby v oblasti prevence. Předmětem inspekce u 
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poskytovatelů sociálních služeb je plnění podmínek stanovených pro 
registraci poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů 
sociálních služeb stanovených zákonem a kvalita poskytovaných 
sociálních služeb. 

 

2. Zohlednění certifikovaných 
programů v dotačním řízení 

Právoplatný certifikát odborné způsobilosti RVKPP je jedním z faktorů při 
posuzování žádostí o podporu v rámci dotačního řízení MPSV ČR. MPSV 
je zastoupeno ve Výboru pro udělovaní certifikací RVKPP. 

1.  Příprava  a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

2. Krajští protidrogoví koordinátoři 
doporučují dotace na základě 
schváleného krajského plánu 
v oblasti protidrogové politiky či 
definované sítě služeb 

Poskytování dotací v rámci dotačního řízení MPSV ČR není v zásadním 
rozporu s Pravidly pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu 
na protidrogovou politiku RVKPP. MPSV je prostřednictvím svých zástupců 
ve Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu - výdaje 
na protidrogovou politiku RVKPP a v pracovních skupinách oddělení pro 
koordinaci a financování sRVKPP. Pravidla financování jsou koordinovaná 
v maximální možné míře. Vyjádření zástupců krajů jsou součástí žádosti o 
poskytnutí dotací v dotačním řízení MPSV ČR. 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

MPSV každoročně uplatňuje požadavek vůči MF k pokrytí předpokládané 
výše potřebných finančních prostředků na oblast sociálních služeb včetně 
služeb prevence. 
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Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Komentář 
5. Dostupná, kvalitní a provázaná 
síť  léčby a následné péče pro 
uživatele legálních i nelegálních 
drog 
 

12.  Zmapovat kapacitu a 
dostupnost služeb  pro 
specifické cílové skupiny a 
navrhnout opatření  

NMS monitoruje situaci  služeb pro specifické cílové skupiny. Výroční 
zprávy o stavu ve věcech drog v České republice vydané v roce 2005 a 
2006 mapují situaci v oblasti užíváni drog mezi specifickými skupinami 
populace. Dlouhodobým sledováním a hodnocením situace v romských 
komunitách v ČR se zabývá Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity v rámci Programu podpory terénních sociálních pracovníků. 
V roce 2005 bylo do Programu podpory terénních sociálních pracovníků 
zapojeno 57 obcí a v nich 87 terénních pracovníků. Služby HR  reagují na 
užívání návykových látek mezi menšinami, léčba pro matky s dětmi je 
zajištěna v TK v Karlově, substituční léčbu využívají uživatelé z romské 
menšiny. 
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005 obsahovala 
speciální kapitolu věnovanou dětem do 15 let včetně služeb jim 
poskytovaných. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005 
obsahovala speciální kapitolu zaměřenou na ženy a speciální kapitolu o 
intervencích namířených na uživatele tanečních drog. 

1. Zmapovat a popsat indikaci 
klientů, průběh léčby, její 
ukončení a předávání klientů do 
dalších typů služeb  

sRVKPP předpokládal zadání tohoto úkolu odbornému zpracovateli 
(Centru adiktologie), nepodařilo se však uzavřít dohodu o realizaci, proto 
úkol nebyl splněn. 

8. Jednoznačná indikace klientů  
k typu péče 

2. Vytvořit  manuál indikace pro 
jednotlivé typy léčby (včetně 
duálních diagnóz) 

sRVKPP předpokládal zadání tohoto úkolu odbornému zpracovateli 
(Centru adiktologie), nepodařilo se však uzavřít dohodu o realizaci, proto 
úkol nebyl splněn. 

 
 
 
 
 
 

 23



Snižování rizik 
 

Cíl Činnost Komentář 
1.  Finančně podporovat 
programy, které vyhledávají, 
kontaktují a nabízejí služby 
skryté populaci uživatelů drog a 
zajišťují přechod uživatelů drog 
do léčebných zařízení  
 

V rámci dotačního řízení RVKPP a MZ jsou finančně podporovány projekty 
zaměřené na harm reduction (kontaktní centra, terénní programy). 

9. Co nejvyšší podíl aktivních 
uživatelů drog v kontaktu 
s pomáhajícími institucemi, které 
je mohou ovlivňovat směrem 
k bezpečnějšímu životnímu stylu, 
k léčbě, k abstinenci 
 

2. Finančně podporovat 
programy, které vyhledávají, 
kontaktují, a účinně nabízejí 
služby specifickým skupinám 
uživatelů drog a pomáhají jim 
k zařazení do systému péče o 
uživatele drog   
 

V rámci dotačního řízení RVKPP a MZ jsou finančně podporovány projekty 
zaměřené na harm reduction (kontaktní centra, terénní programy). 

10. Prevence zdravotních 
poškození způsobených 
v souvislosti s užíváním drog  

1. Finančně podporovat 
programy, které zajišťují 
poradenství,  vzdělávání a 
motivační trénink uživatelů drog 
v prevenci předávkování a 
infekčních nemocí v zařízeních 
pro uživatele drog a přímo 
v místě jejich výskytu  

V rámci dotačního řízení RVKPP a MZ jsou finančně podporovány projekty 
zaměřené na harm reduction (kontaktní centra, terénní programy). 

11. Snižování počtu injekčních 
uživatelů drog  

1. Finančně podporovat 
programy, které  vzdělávají 
uživatele drog v bezpečnějších 
způsobech užívání,  provádějí 
k tomu určený motivační trénink  
a poskytují  materiál  k méně 
rizikovým způsobům aplikace 

V rámci dotačního řízení RVKPP a MZ jsou finančně podporovány projekty 
zaměřené na harm reduction (kontaktní centra, terénní programy). 
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Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Provést obsahovou analýzu 
příspěvků publikovaných 
v tištěných i elektronických 
médiích na téma „drogová politika“ 
v r. 2005 a navrhnout opatření ke 
zvýšení informovanosti obecné 
veřejnosti o drogové problematice. 
 

Analýza provedena externím dodavatelem za roky 2004 a 2005 (NEWTON 
IT) - písemná zpráva uložena v sekretariátu RVKPP, byla v r. 2006 
poskytnuta v elektronické verzi (PDF) krajským koordinátorům a členům 
VZR. Analýza byla dále formou prezentace představena krajským 
protidrogovým koordinátorům na setkání dne 24.10.2006. Výsledky 
mediální analýzy byly publikovány v Zaostřeno na drogy č. 3/2006.  
Analýza nebyla předložena Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
s návrhem opatření, protože RVKPP se ve druhém pololetí 2006 (na kdy 
byl tento bod plánován) nesešla. V současné době již předložení analýzy 
jako celku není aktuální; poznatky o informovanosti o jednotlivých pilířích 
protidrogové politiky jsou využívány průběžně. 
Podle průzkumu TNS Factum „Informovanost veřejnosti o drogové 
problematice“ (Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro 
Academia Medica Pragensis, Praha, 2004) jsou nejžádanější informace o 
drogách od odborníků a ze speciálních publikací a málo využívaným 
zdrojem až dosud byl internet. Proto se úsilí v uplynulém období 
soustředilo na posílení informačních zdrojů na internetu – byly vytvořeny 
zcela nové stránky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a 
průběžně se doplňují informace na národním drogovém informačním 
portálu drogy-info.cz. Pokračovalo vydávání odborných publikací o 
drogách. 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních 
 
 
 
 

2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti. 

V r. 2006 bylo vydáno celkem 14 publikací v celkovém nákladu 19 300 ks; 
v tom 6 odborných publikací, 2 Výroční zprávy (česky, anglicky) a 6 čísel 
Zaostřeno na drogy. 
V r. 2006 bylo vydáno 6 odborných publikací a Výroční zpráva v češtině i 
angličtině. Tiskem vyšla také anglická verze Výroční zprávy za předchozí 
období (v češtině vydána v předchozím roce). Všechny vydané publikace 
byly rozeslány odběratelům podle stálého distribučního seznamu, část 
nákladu ponechána k jednotlivým předáním na základě objednávky nebo 
na akcích, kterých se účastní pracovníci sekretariátu RVKPP. Celkový 
náklad odborných publikací byl 8 300 ks. Výroční zpráva v češtině byla 
vydána v počtu 1500 ks, anglicky 250 ks. Bylo distribuováno rovněž 500 ks 
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Výroční zprávy 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě (vydala 
EMCDDA). Byly zajištěny překlady 5 odborných publikací, které po 
dokončení redakčních úprav budou vydány v r. 2007. 
V r. 2006 bylo vydáno 5 původních českých čísel Zaostřeno na drogy a 1 
číslo v angličtině, celkem 6 čísel. Celkový náklad Zaostřeno na drogy v 
češtině byl 9800 ks, v angličtině 250 ks. Všechna čísla byla rozeslána v r. 
2006. Počet čísel zasílaných stálým odběratelům Zaostřeno na drogy ve 
stálém distribučním seznamu k 31.12.2006 byl 1754; zbytek nákladu se 
ponechává k volné distribuci na stojanech v sekretariátu RVKPP, na 
objednávku a na akcích, kterých se účastní zaměstnanci sekretariátu 
RVKPP . 
V roce 2005 bylo vydáno 13 knižních publikací, 2 Výroční zprávy o stavu 
ve věcech drog (česky, anglicky) a 6 čísel Zaostřeno na drogy. Celkový 
náklad knižních publikací: 21 700 ks, v tom Výroční zpráva 1500 ks česky 
a 200 ks anglicky; odborných publikací bylo 6 titulů (7500 ks) a „politických“ 
publikací bylo 7 titulů (národní protidrogová strategie, evropská 
protidrogová strategie, akční plány, bilanční zpráva; náklad celkem 12 500 
ks). 
Všechny vydané publikace (od r. 2003) jsou zdarma ke stažení na 
stránkách www.drogy-info.cz. 

 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

V r. 2006 byly uspořádány 3 tiskové konference:  
Byla uspořádána 1 vlastní tisková konference (ke zveřejnění výročních 
zpráv o drogové situaci v ČR a v Evropě) - NMS; na 2 tiskových 
konferencích jsme se spolupodíleli: Den boje proti VHC (NMS, hlavní 
pořadatel Centrum Adiktologie 1. LF UK) a  Světový den boje proti drogám 
a nezákonnému obchodování s nimi (OKF - hlavní pořadatel pražské 
Centrum OSN). 
Za rok 2005 byly sRVKPP svolány 4 tiskové konference, a to na téma 
certifikací, spolupráce s Běloruskem, Moldavskem a Ukrajinou v rámci 
projektu EU BUMAD, k zákonu č. 379/2005 Sb. a k výročním zprávám o 
stavu ve věcech drog (česká + EMCDDA); ve spolupráci s Informačním 
centrem OSN se konala tisková konference ke Světového dne proti 
zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. 
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4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům. 

V r. 2006 byly vydány 4 vlastní tiskové zprávy a redakčně jsme se podíleli 
na dalších 8 TS. 
Byly vydány 4 vlastní tiskové zprávy, z toho NMS 3 TS k výroční zprávě o 
situaci ve věcech drog a OKF 1 TS ke schválení dotací. Spoluúčast na 
redakci dalších 8 tiskových zpráv (zveřejnění Výroční zprávy o drogové 
problematice v Evropě, Světový den boje proti drogám). 
V r. 2005 bylo sRVKPP vydáno celkem 7 tiskových zpráv, a to ke všem  
tiskovým konferencím a dále na témata: 
- AT konference 
- Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 
- Výskyt heroinu kontaminovaného bakterií Clostridium botulinum v Evropě 

5. Začlenit drogovou problematiku 
do pravidelné agendy tiskových 
oddělení/odd. Public Relations 
správních úřadů na všech 
úrovních veřejné správy. 

K dispozici je pravidelně aktualizovaný seznam kontaktů na tisková 
oddělení ministerstev a krajských úřadů; monitoring médií „Drogy“ je denně 
zveřejňován na www.drogy-info.cz, kde je přístupný nejen partnerům 
(ministerstva, kraje), ale i široké veřejnosti. V případě potřeby je zasíláno 
upozornění na článek, který vyžaduje reakci. Tiskové odd. Úřadu vlády ČR 
dostává kopie všech vydaných tiskových zpráv. Pracovník pro vztahy 
s veřejností je přímo v sRVKPP, tiskové odd. Úřadu vlády se proto 
drogovou problematikou bezprostředně nezabývá. 

6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů  
 

Plní se průběžně. Obě webové stránky jsou pravidelně aktualizovány v 
češtině a ve stručnější podobě i v angličtině. Informační portál o ilegálních 
a legálních drogách www.drogy-info.cz byl rozšířen o další moduly 
(knihovna, zasílání hromadného e-mailu, zasílání novinek z Kalendáře akcí 
na další měsíc, zasílání aktualizovaných údajů v Mapě pomoci za uplynulý 
měsíc, automaticky načítaný monitor médií) a převeden na vyšší verzi 
redakčního systému. Byly vytvořeny nové stránky Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky na www.vlada.cz s mnohem rozsáhlejším 
obsahem než původní stránky (nový grafický vzhled, vyšší verze 
redakčního systému). 

 

7. Oceňování autorských děl 
a/nebo odborných počinů 
významných pro prezentaci 
drogové problematiky veřejnosti.  

Byla uspořádána Literární soutěž pro mládež ve věku 15-20 let na téma 
Drogy: Co s nimi? Jak bez nich?, v kategoriích poezie a próza.  Do soutěže 
bylo přihlášeno celkem 126 děl, z toho 83 v kategorii próza nebo drama a 
43 v kategorii poezie. Oceněná díla a prezentace s informacemi o soutěži 
jsou zveřejněny na stránkách RVKPP i na národním drogovém 
informačním portálu drogy-info.cz 
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 8. Zvýšit informovanost starších 
dětí (2. stupeň ZŠ), mládeže a 
učitelů o webových prezentacích 
s drogovou problematikou, 
zejména stránkách drogy-info.cz a 
o drogach.cz. 

Stránky www.drogy-info.cz byly propagovány na stravovacích kartičkách, 
které distribuuje do základních a středních škol firma VIS Plzeň. Celkem 
bylo v r. 2006 vydáno 222 290 karet, z toho 186 890 ks obdrželi žáci 
základních škol (propagace www.odrogach.cz) a 35 400 ks obdrželi 
studenti středních škol (propagace www.drogy-info.cz i www.odrogach.cz). 
V r. 2005 bylo distribuováno celkem 254 619 stravovacích karet, z toho 
227 194 ks žákům základních škol, 23 224 studentům středních škol a 
4 201 ks dospělým osobám. Karet s obrázkem a propagací webových 
stránek je celkem 7 variant, z toho 3 jsou určeny středoškolákům. 
V rámci přípravy Literární soutěže (jejíž propozice byly zveřejněny na 
drogy-info.cz) byl v r. 2006 odeslán informační e-mail na ředitelství cca 
1500 středních škol v celé ČR. 

23. Koordinace aktivit v oblasti 
Public Relations a stanovení 
hlavních témat komunikace 
s veřejností na další rok. 

1. Zařazovat problematiku Public 
Relations na jednání RVKPP. 

Nesplněno - navrhujeme do nového AP tento úkol nezařazovat a hledat 
jiný způsob koordinace aktivit Public Relations než přes vrcholné 
představitele.  
Společná hlavní témata komunikace s veřejností pro všechny instituce 
veřejné správy navrhujeme nestanovovat a namísto toho více využívat 
komunikační téma, každoročně v červnu vyhlašované OSN u příležitosti 
Světového dne boje proti drogám.  
Ve druhém pololetí r. 2006, kdy bylo plánováno i zařazení tématu Public 
Relations na program jednání, se nekonalo žádné jednání RVKPP – 
souviselo to s tím, že nebyla ustavena vláda s důvěrou Poslanecké 
sněmovny a nebyl jmenován výkonný místopředseda RVKPP. 

1. Činnost Národního 
monitorovacího střediska pro 
drogy a drogové závislosti jako 
koordinátora drogového 
informačního systému 

NMS je organizační součástí sekretariátu RVKPP při Úřadu vlády ČR, jeho 
činnost je personálně a materiálně zabezpečena. Sběr a analýzu dat o 
drogách v ČR definuje Národní akční plán drogového informačního 
systému na r. 2005 – 2006, který byl schválen RVKPP. 

26. Funkční a kvalitní drogový 
informační systém 

2. Činnost pracovních skupin pro 
sběr dat a Poradního výboru 
RVKPP pro sběr dat o drogách 

V r. 2005 a 2006 bylo aktivních  6 skupin NMS pro: drogová úmrtí, 
populační průzkumy, infekční onemocnění spojená s drogami, žádosti o 
léčbu, data trestněprávního sektoru a EWS.  Poradní výbor pro sběr dat o 
drogách se v r. 2005-2006 sešel 3krát: v lednu 2005 aby projednal zprávu 
o plnění Národního akčního plánu drogového informačního systému v r. 
2003 -2004 a Národní akční plán drogového informačního systému na r. 
2005 – 2006; v září 2005 a v září 2006 byla projednávána Výroční zpráva o 
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 stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 a v r. 2005. 
1. Sběr dat z oblasti 5 klíčových 
indikátorů EMCDDA 

Sběr a hlášení dat do Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogové závislosti (EMCDDA) je za ČR zajištěn na základě Národního 
akčního plánu drogového informačního systému na r. 2005 – 2006, který 
byl schválen RVKPP. Informace z oblasti všech 5 klíčových indikátorů jsou 
v ČR dostupné a jsou součástí každoroční Výroční zpráva o stavu ve 
věcech drog. 

27. Dostatek kvalitních dat o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Sběr dalších dat ve struktuře 
a rozsahu Výroční zprávy o 
stavu ve věcech drog v ČR a dle 
požadavků vlády ČR a 
EMCDDA 

Sběr a hlášení dat do Evropského monitorovacího centra pro drogy a 
drogové závislosti (EMCDDA) je za ČR zajištěn na základě Národního 
akčního plánu drogového informačního systému na r. 2005 – 2006, který 
byl schválen RVKPP. Výroční zpráva je zpracovávána dle metodiky 
EMCDDA a ve struktuře definované RVKPP. Proces přípravy je v souladu 
s usnesením RVKPP č. 4/0203. 

28. Poskytování informací o 
užívání drog a jeho následcích 

1. Výroční zprávy o stavu ve 
věcech drog v ČR v r. 2004 a 
2005 

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 a v r. 2005 byly do 
31.10.2005 a 31.10.2006 předloženy vládě a EMCDDA. 

1. Schválení systému včasného 
varování (EWS) Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové 
politiky 

EWS (principy, spolupráce, způsob předávání dat, seznam zapojených 
institucí) byl schválen RVKPP dne 15.7.2005 včetně složení koordinační 
skupiny. 

29. Včasné varování před novými 
syntetickými drogami 

2. Činnost sítě EWS a její 
průběžná aktivace 

V r. 2005 a 2006 probíhala frekventovaná výměna informací mezi 
účastníky EWS, dále byly partnerům na národní úrovní předávány 
informace EMCDDA. 
V průběhu r. 2005 byl monitorován výskyt DOB na tanečních akcích na 
základě anekdotických hlášení, k žádnému závažnému výskytu nedošlo. 

Tablety s obsahem mCPP byly zajištěny na černém trhu; byly nabízeny 
jako tablety extáze. Z toho byl učiněn 1 významný záchyt 549 tablet 
obsahujících mCPP. ČR poskytla informace o mCPP do Assessment 
Report v rámci EU. 

V r. 2006 bylo do EMCDDA zasláno hlášení o výskytu 5-MeO-DMT v ČR. 
ČR se zúčastnila pilotní studie EMCDDA o hlášení GHB a lysohlávek.  

Zprávy o činnosti EWS byly zaslány EMCDDA v červenci 2005, lednu 2006 
a červnu 2006. 
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1. Periodikum Zaostřeno na 
drogy 
 

Podrobněji viz úkol 22/2  

2. Publikační činnost RVKPP Podrobněji viz úkol 22/2. 

30. Rozšiřování kvalitních dat o 
užívání drog v ČR a v EU, o jeho 
následcích a trendech v této 
oblasti 

3. Správa drogového 
informačního serveru drogy-
info.cz 

Obsah webové stránky byl průběžně aktualizován a doplňován. Pracovníci 
sRVKPP jsou odbornými redaktory, případně editory. Návštěvnost je 
sledována prostřednictvím statistik Navrcholu.cz  
Podrobněji viz úkol 22/6. 

31. Hodnocení opatření 
protidrogové politiky 

1. Hodnocení Národní strategie 
protidrogové politiky a Akčního 
plánu 2005-2006 

Hodnocení je předmětem této Souhrnné zprávy o splnění úkolů Akčního 
plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 
2006. 
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Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Pravidelná jednání Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky 
(4x ročně) 
 

V roce 2005 se konalo 5 jednání RVKPP v měsících leden, březen, 
červenec, září a prosinec. Hlavní témata jednání RVKPP: Akční plán 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-6, 
certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky, nová 
pravidla financování, Výroční zpráva ve věcech drog v ČR. 
V roce 2006 se konala 2 jednání RVKPP v měsících únor a duben 2006. 
Hlavní témata jednání RVKPP: dotace pro  programy protidrogové politiky, 
certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky, 
vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2005, spolupráce s regiony. Po 
volbách v červnu 2006 se již žádné jednání RVKPP nekonalo a doposud 
nebyl jmenován výkonný místopředseda RVKPP. 

3. Pravidelná společná jednání  
Výboru zástupců resortů a 
Pracovní skupiny Vertikální 
koordinace (KPK) 2x ročně 
 

V lednu 2005 se konalo z iniciativy tehdejšího výkonného místopředsedy 
RVKPP ministra JUDr. J. Bureše setkání členů RVKPP- zástupců resortů a 
krajských protidrogových koordinátorů.  Hlavním bodem programu byla 
prezentace zástupce krajských protidrogových koordinátorů o situaci 
v oblasti protidrogové politiky v krajích a výměna aktuálních informací mezi 
resorty a kraji v oblasti protidrogové politiky. 
V listopadu 2005 se uskutečnilo (3. v pořadí) dvoudenní setkání Výboru 
zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů.  Hlavními body 
programu byla výměna informací o naplňování Akčního plánu realizace 
Národní strategie protidrogové politiky jednotlivými resorty a o dotačním 
řízení na 2006 jednotlivých resortů a krajů.  V pracovních skupinách byla  
diskutována témata: Protidrogová politika MZ s akcentem na legální drogy, 
zavádění systému certifikací programů primární prevence a inspekce a 
dopady zákona o sociálních službách v oblasti protidrogové politiky 

33. Fungující a účinná koordinace 

4. Pravidelná jednání Výboru 
zástupců resortů RVKPP - 5 x 
ročně 
 

V roce 2005 se konalo 5 jednání VZR ve měsících leden, březen, duben, 
červen  a listopad. VZR se podrobně zabýval přípravou Akčního plánu 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-6, 
certifikací odborné způsobilosti programů protidrogové politiky a 
projednával témata určená k jednání RVKPP. 
V roce 2006 se konala 3 jednání VZR v měsících leden, duben, prosinec. 
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VZR se zabýval zejména certifikacemi odborné způsobilost, dotacemi 
programů protidrogové politiky, evaluací Akčního plánu na období 2005-6. 

 

5. Pravidelná jednání Pracovní 
skupiny Vertikální koordinace 
(KPK) – 6 x ročně 
 

V roce 2005 byla realizována 4 setkání s krajskými protidrogovými 
koordinátory, kteří jsou členy Pracovní skupiny Vertikální koordinace.  
Pracovní skupina se zabývala zejména Zákonem o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, modelem spolupráce krajských protidrogových 
koordinátorů a školských metodiků prevence, analýzou potřeb 
v jednotlivých krajích, drogovými agenturami. 
V roce 2006 jednala Pracovní skupina 5x. Zabývala se certifikacemi, 
optimalizací sítě sužeb harm reduction, aktivitami scientologů v oblasti 
protidrogové prevence, zákonem o sociálních službách, dotačním řízením 
na r. 2007 

1. Vypracování Akčního plánu   
2005-6 k Národní strategii 
 

Akční plán byl přijat dne 13.7.2005 usnesením vlády č. 886/205 jako 
klíčový dokument protidrogové politiky ČR a stal se hlavním nástrojem 
dosažení cílů v Národní strategii na období 2005-6. 

2. Vyhodnocení realizace akčního 
plánu na období 2005-6 

V roce 2005 v termínu stanoveném Akčním plánem jednotlivé resorty své 
plány činnosti nezpracovaly, tímto tématem se následně  zabývala RVKPP 
dne 30.9.2005 a přijala usnesení č. 5/0905, kde ukládá svým členům 
předložit plány činnosti i s finančními náklady v protidrogové politice na rok 
2006 do 31.12.2005. Všechny resorty předložily své plány po termínu, 
pouze MŠMT včetně rozpočtu (dále viz bod 39/1). 

34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

4. Zhodnocení opatření v oblasti 
protidrogové politiky v krajích 

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky kraje za rok 2004 
vypracovalo celkem 13 krajů (kromě kraje Vysočina). Na základě těchto 
zpráv sRVKPP vypracoval souhrnnou zprávu o situaci v oblasti 
protidrogové politiky na krajích, která byla prezentována na setkání KPK a 
VZR v listopadu 2005 v Kolodějích. V roce 2006 Výroční zprávy za rok 
2005 vypracovalo ve stanoveném termínu (30.6.2006) pouze 5 krajů, 
celkově Výroční zprávu do konce roku 2006 dodalo 11 krajů. Zprávu 
nedodaly kraje Ústecký, Zlínský a  Královéhradecký. 
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1. Komplexní vzdělávání 
pracovníků resortů  
 
 

Vzdělávání pracovníků resortů v letech 2005-6 k aktuálním tématům 
protidrogové politiky probíhalo v rámci jednání VZR. Témata se zaměřila 
zejména na financování protidrogové politiky, certifikace odborné způsobilosti, 
spolupráce s regiony, stav ve věci drog v ČR. Dále byl v lednu 2006 ve 
spolupráci s MZV realizován seminář k mezinárodní spolupráci v protidrogové 
politice (viz úkol 41/1). 

2. Komplexní vzdělávání KPK Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů v r. 2005 se uskutečnilo 
formou 4 dvoudenních bloků: Témata: Krajské akční plány; Možnosti 
čerpání finančních prostředků z fondu (3/05), Primární prevence (4/05), 
Základní aspekty financování  dotačních programů (9/05), Hospodaření 
neziskových organizací (10/05).  
V r. 2006 bylo vzdělávání realizováno formou 4 dvoudenních bloků. 
Témata: Zákon o sociálních službách (3/06), Zákon o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami (4/06), Primární prevence (6/06), Public relations 
(10/06). 

35. Informovaní  a odborně 
vzdělaní pracovníci resortů a 
krajů v protidrogové politice 
 
 
 
 

3. Národní konference 
k protidrogové politice ČR 

Termín Národní konference k protidrogové politice ČR byl po dohodě se 
zástupci resortů a vzhledem k nepřehledné politické situaci po volbách v 2. 
pololetí 2006 přesunut na duben 2007. Konference bude tematicky zaměřena 
na přípravu Akčního plánu na období 2007-9. 

1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

Certifikace odborné způsobilosti byla zavedena usnesením vlády č.300/2005, 
celý systém byl spuštěn k 1.6.2005 a během let 2005-6 byla provedena 
certifikační šetření ve 171 programech v oblasti sekundární a terciární prevence.  

36. Poskytování dotací kvalitním 
a efektivním programům 
protidrogové politiky 

2. Zohlednění certifikovaných 
služeb v dotačním řízení 

Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na  
protidrogovou politiku projednala a schválila vláda ČR v červnu 2005 
(usnesení vlády ČR č. 700/2005). V dotačním řízení RVKPP pro rok 2007 
byly přiděleny finanční prostředky pouze certifikovaným programům 
v oblasti sekundární a terciární prevence  

 3. Sjednotit vykazování poskytnuté 
péče (MES) ve všech programech 
pro uživatele drog 

sRVKPP vydal v roce 2006 publikaci „Seznam a definice výkonů drogových 
služeb“, která obsahuje kompletní přehled výkonů a definic pojmů v drogových 
službách. Tato publikace byla distribuována všem poskytovatelům služeb 
k seznámení a přípravě pro zavedení jednotného vykazování výkonů. 
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 4. Připrava nástroje k posuzování 
finanční efektivity služeb 

Certifikace odborné způsobilosti jako celostátní systém kontroly a  hodnocení 
kvality (viz úkol 36/1) a „Seznam a definice výkonů drogových služeb“ MES (viz 
úkol 36/3) jako jednotný systém evidence poskytnuté péče tvoří základní 
nástroje pro posuzování efektivity služeb pro uživatele návykových látek.   

1. Příprava a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 
 

 sRVKPP připravil  Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního 
rozpočtu na  protidrogovou politiku, která projednala a schválila Vláda ČR 
v červnu 2005 (usnesení vlády ČR č. 700/2005). Účelem Pravidel pro 
vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou 
politiku je zabezpečit jednotný postup ústředních orgánů státní správy  a  
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při vynakládání finančních 
prostředků na programy protidrogové politiky, zvýšit efektivnost 
poskytování těchto prostředků státního rozpočtu, zajistit vzájemnou  
informovanost o  navrhovaných a schválených programech protidrogové 
politiky a o výsledcích  kontrolní činnosti v oblasti vynakládání  těchto 
prostředků státního rozpočtu. Za účelem zvýšení efektivnosti a kontroly 
poskytnutých dotací je  zřízen Registr žadatelů o poskytnutí prostředků 
státního rozpočtu na protidrogovou politiku. Registr spravuje sekretariát 
Rady. V Registru jsou vedeny údaje o žádostech o dotace z rozpočtových  
kapitol jednotlivých ústředních orgánů státní správy a z kapitoly VPS. 
Registr shromažďuje rovněž údaje o poskytnutých dotacích a o jejich 
čerpání. 

 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

2. Krajští protidrogoví koordinátoři 
doporučují dotace na základě 
schváleného krajského plánu 
v oblasti protidrogové politiky či 
definované sítě služeb 

Všechny kraje, s výjimkou Plzeňského a kraje Vysočina, mají vypracované 
strategické dokumenty (Krajská protidrogová strategie, Krajský akční plán). 
Na základě těchto dokumentů koordinátoři posuzují potřebnost projektů 
žádajících o dotace.   

38. Žadatelé o dotace informováni o  
změně pravidel   

1. Semináře pro poskytovatele 
služeb  

V průběhu let 2005-6 bylo realizováno celkem 5 seminářů pro 
poskytovatele služeb pro uživatele návykových látek. 2 semináře byly 
zaměřeny na metodiku dotačního řízení RVKPP (Olomouc a Praha) a 3 
semináře pro NNO a příspěvkové organizace byly věnovány managamentu 
služeb, financování a účetnictví  
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39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

Zástupci resortů informovali o zajištění finančních prostředků na 
protidrogovou politiku pro rok 2006 na prvním jednání VZR, které se konalo  
6.1.2006. Resorty mají zajištěny finanční prostředky na úrovni roku 2005, 
RVKPP má navýšen rozpočet o 5 mil. Kč. 
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Mezinárodní spolupráce 
 

Cíl Činnost Komentář 
40. Výraznější zapojení ČR do 
spolupráce s mezinárodními 
orgány a institucemi 
v protidrogové politice 

1. Reprezentace ČR 
v mezinárodních orgánech a 
institucích 

ČR se  intenzivně zapojuje do spolupráce s následujícími  
mezinárodními orgány a institucemi, které se zabývají  výhradně nebo 
částečně problematikou drog a pravidelně se účastní jednání 
v uvedených orgánech: 
- Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) 
- Komise OSN pro narkotika (CND) – ČR má pouze statut 

pozorovatele 
- zasedání velitelů policejních protidrogových útvarů UNODC 
- Světová zdravotnická organizace (WHO) 
- Dublinská skupina 
- Egmontská skupina 
- Evropská unie: 

o Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog (HDG) 
o Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 

závislost (EMCDDA) 
- Rada Evropy: 

o Pompidou Group 
o Moneyval 

- Světová banka  
-     Mezinárodní měnový fond 
-     WCO 
-     OLAF 
-     Evropská komise 
-     Interpol 
-     Europol 
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2. Aktivní účast odborníků z ČR  v 
mezinárodních orgánech, 
institucích, projektech a 
programech 

 - Viz předcházející odstavec. Dále byla ČR tzv. „junior partnerem“ 
Německa při realizaci projekt Twinning Transition Facility na Slovensku – 
Podpora Akčního plánu boje proti drogám v SR. Projekt byl ukončen 
v prosinci 2006. 
- Za podpory EU byl v Afghánistánu realizován projekt na podporu 
rozvoje drogových služeb (realizátor: o. s. Podané ruce). Projekt byl 
ukončen v prosinci 2006. 
- V rámci dotačního řízení pro rok 2007 byl vypsán  program pro podporu 
spolufinancování mezinárodních projektů – podány 2 projekty. 
- Celní správa se aktivně účastní ve: WCO - CEN, RILO; OLAF;  EK - 
Drug Precursor Committee, ZKA - Balkan Info, Cargo Info, Mar Info, 
skupina Jihovýchod 
 

3. Monitorování  požadavků a 
nabídky volných míst v 
mezinárodních organizacích a 
jejich distribuce resortům 

V roce 2005 zastupitelské úřady pokračovaly v monitorování požadavků 
a nabídek volných míst. MZV nemá informace, že by v roce 2005 bylo 
nově obsazeno volné místo v mezinárodních organizacích a institucích, 
zabývajících se problematikou drog, tzn. že i nadále pracují 2 čeští 
občané v následujících institucích: 

- sekretariát Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik (INCB) 
- kancelář UNODC New York   

 

4. Podpora zapojování českých 
odborníků do rozvojové 
spolupráce 

- V rámci poskytování státních dotací RVKPP  na programy protidrogové 
politiky byl pro rok 2007 vypsán dotační titul pro rozvoj mezinárodní 
spolupráce.  
- Za podpory sekretariátu RVKPP bylo se zástupci MZV sjednáno 
kofinancování projektu na podporu rozvoje drogových služeb 
v Afghánistánu, který je realizován za účasti ČR (os.s Podané ruce). 
- MV ani Policie ČR v letech 2005 – 2006 nebyly osloveny ohledně 
zapojení se do konkrétních programů či projektů rozvojové spolupráce 
v oblasti protidrogové politiky. Nicméně spolupráce s „rozvojovými“ 
zeměmi probíhá, a to jak v rámci Policie ČR, tak v rámci MV. NPC např. 
vypracovala a zaslala celou řadu studijních, analytických a statistických 
materiálů (zejména z oblasti platné „drogové“ legislativy, organizace a 
forem práce Policie ČR na úseku odhalování a vyšetřování drogové 
trestné činnosti) balkánským zemím prostřednictvím expertů EU, kteří 
v daném regionu působí. V letech 2005 a 2006 byla MV realizována 
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 zahraniční mise v Srbsku a v Černé Hoře, jejímž cílem bylo mimo jiné 
nabídnout konkrétní pomoc v boji proti organizovanému zločinu 
zapojenému do nedovoleného obchodování s drogami. Mise se 
zúčastnili jak zástupci MV, tak zástupci Policie ČR, včetně NPC. V roce 
2006 realizovala NPC oboustrannou výměnu expertů s Rumunskem. 
NPC rovněž v roce 2006 přijala delegaci Federálního výboru pro kontrolu 
drog Ruské federace a začátkem roku 2007 delegace NPC navštíví 
Ruskou federaci za účelem výměny informací a navázání spolupráce 

1. Seminář na téma mezinárodní 
protidrogová legislativa a 
spolupráce 

V souvislosti s termínovými preferencemi přednášejícího z Úřadu OSN 
pro drogy a kriminalitu ve Vídni a po dohodě se sekretariátem RVKPP 
bylo konání semináře přesunuto na 19. 1. 2006. Zúčastnilo se ho 40 
zástupců resortů, krajů a institucí zabývajících se problematikou drog. 
Program semináře: 
- zahájení semináře, úvodní slovo náměstka ministra zahraničních 

věcí p. Pavla Svobody 
- prezentace p. Bernarda Leroye z Divize smluvních záležitostí Úřadu 
      OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni na téma „Mezinárodní  
      protidrogová legislativa a spolupráce v systému OSN“ 
- prezentace p. Jana Vyčítala, vedoucího úseku justice a vnitra SZ  

Brusel, na téma „Mezinárodní spolupráce a pomoc v oblasti drog“ 
-    prezentace p. Tomáše Buřila, ředitele odboru vnitřního trhu a  
     sektorových politik MZV ČR, na téma „Legislativní rámec EU v oblasti 
     drog“. 
 

2. Vypracování mapy mezinárodní 
spolupráce 

- Webová stránka: www.vlada.cz ( poradní orgány, mezinárodní 
spolupráce). Webová stránka je pravidelně aktualizována. 
 

41. Zvýšení úrovně vzdělání a 
informovanosti v oblasti 
mezinárodní protidrogové 
legislativy, spolupráce a aktivit 
 

3. Zavedení funkčního systému 
výměny informací mezi resorty 
v oblasti mezinárodní spolupráce 

-  Webová stránka: www.vlada.cz ( poradní orgány, mezinárodní 
spolupráce). Webová stránka je pravidelně aktualizována. 
 

42. Zapojení ČR do 
mezinárodních informačních 
systémů 

1. Zmapování mezinárodních 
informačních systémů 
protidrogové politiky, které ČR 
využívá a do kterých přispívá 

- Zmapování zapojení ČR do mezinárodních informačních systémů bylo 
provedeno prostřednictvím čísla Zaostřeno na drogy - Mezinárodní 
spolupráce. 
- Celní správa využívá informačních systémů CEN, Europol, Interpol, 
Balkan Info, Mar Info, Cargo Info, Sea Hook, Contraffic 
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 2. Efektivně využívat informací 
mezinárodních informačních 
systémů a naopak informace do 
těchto systémů poskytovat 

Národní monitorovací středisko: 
Do EMCDDA je každoročně zasílána Výroční zpráva o stavu ve věcech 
drog, standardní tabulky a strukturované dotazníky. Dále jsou informace 
podávány do evropské databáze drogové legislativy (ELD), do databáze 
preventivních a léčebných programů dobré praxe (EDDRA), do banky 
evaluačních nástrojů (EIB) a do systému včasného varování (EWS). 
Národní protidrogová centrála: 
Výměna informací v rámci policejní spolupráce probíhá standardně 
prostřednictvím NUI Praha. Od 01.12.2005 spuštěn zkušební provoz 
v rámci kterého byl zřízen přímý vstup do databází Interpolu (hledané 
osoby, ztracené a odcizené doklady, odcizená motorová vozidla) i pro 
NPC SKPV. Od 01.04.2006 je plánováno spuštění plného zpřístupnění 
přístupů do těchto databází. NPC poskytuje statistické informace pro 
EMCDDA, EUROPOL, INCB i UNODC. V rámci mezinárodní policejní 
spolupráce využívá informačních systémů Interpolu, spolupracuje 
s EUROPOLEM prostřednictvím Národní jednotky EUROPOLU fungující 
v rámci Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia 
ČR. Nicméně nejedná se o mezinárodní informační systémy. 
Celní správa: 
Údaje z mezinárodních informačních systémů (např. BALKAN- INFO)  
jsou orgány CS ČR využívány při výkonu činnosti a v odůvodněných  
případech jsou na základě těchto údajů prováděna opatření, případně  
jsou do informačních systémů údaje vkládány. 
Celní správa využívá informační systémy CEN, Europol, Interpol, Balkan 
Info, Mar Info, Cargo Info, Sea Hook, Contraffic 

43. Zajištění  přípravy ČR na 
předsednictví EU v souladu se 
zvolenou strategií MZV 

1. Využít resortní koordinační 
skupinu pro zajištění přípravy ČR 
na předsednictví EU 

- Na výzvu MZV (Výboru pro EU) byl v listopadu 2006 resorty  
vypracován ucelený materiál „Obsahové priority předsednictví ČR 
v Radě EU v prvním pololetí 2009“, který měl být projednán na 
ministerské úrovni v prosinci 2006. 
- Po projednání a schválení ministry bude materiál použit jako 
východisko pro stanovení postupů, úkolů a povinností jednotlivých 
resortů pro zajištění předsednictví ČR v Horizontální pracovní skupině 
pro drogy Rady EU. 
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Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 
Léčba a následná péče 
 

Cíl Činnost Komentář 

1. Vybudování pilotního 
terapeutického centra pro 
uživatele drog 

r. 2005 - počet vězňů zařazených do léčby centra: 523. 
r. 2006 – počet vězňů zařazených do léčby centra: 625. 
Metodika práce centra se řídí dle NGŘ 43/2004. 

2. Rozšíření počtu a kapacity 
bezdrogových zón ve věznicích 

r. 2005 – 30 věznic z 35 provozovalo bezdrogovou zónu.  
Počet vězňů: 2 859. Kapacita: 1 606. 
r. 2006 - 31 věznic z 35 provozuje bezdrogovou zónu.  
Počet vězňů: 3 343. Kapacita: 1 837. 

3. Poskytovat substituční léčbu 
ve věznicích 

V r. 2006 byl spuštěn program substituční léčby ve věznicích Praha – 
Pankrác a Příbram. Léčbou prošlo za rok 2006 celkem 8 vězňů. 

4. Zvýšit kapacitu poskytovaných 
služeb NNO ve věznicích a 
zajistit jejich financování 

Ve 24 věznicích probíhá aktivní spolupráce s NNO. Dotační program MS 
pro NNO je ve fázi vytváření dotační výběrové komise.  

5. Zvýšit kapacitu ochranné i 
dobrovolné léčby ve vězení 

Ve věznicích existuje 105 lůžek pro léčbu závislostí (Opava, Rýnovice, 
Znojmo) 

6. Dostupná a kvalitní léčba pro 
uživatele drog ve věznicích  
 
 

6. Vzdělávání v oblasti 
drogových závislostí pro  
pracovníky Vězeňské služby, 
kteří jsou klíčovými osobami 
v preventivním  působení 
v oblasti drog na vězněné osoby 

Institut vzdělávání Vězeňské služba ČR pořádal v r. 2006 pokračují 
psychoterapeutické výcviky, kterých běží od r. 2004. Počet účastníků 22. Institut 
dále pořádá vzdělávací kurzy a semináře týkající se protidrogové problematiky, 
kterých se zúčastnilo celkem 271 zaměstnanců Vězeňské služby ČR. 
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Snižování nabídky a prosazování práva 
 

Cíl Činnost Komentář 

18. Zvýšený  podíl alternativních 
opatření k trestu odnětí svobody 
uživatelů drog  

1. Posílení personálního stavu   
Probační a mediační služby ČR 

 

MS nepodalo informaci 

1. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
soudce a státní zástupce  

MS nepodalo informaci 21. Zvýšení odborné kvalifikace a  
interdisciplinární přístup 
pracovníků  řešících 
případy drogové trestné činnosti 
(týkající se i oblasti legálních 
drog)  

2. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
pracovníky Probační a mediační 
služby 

MS nepodalo informaci 

 
 
 
Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti. 

MS nepodalo informaci 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

MS nepodalo informaci 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních. 
 

4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům. 

MS nepodalo informaci 

24. Snížení počtu osob 
užívajících  návykové látky ve 

1. Monitorování drogové i lékové 
závislosti u vězňů při přijetí i 

V r. 2005 bylo testováno celkem 4 941 osob. Ve věznicích se provádí 
monitoring 3x ročně u vězňů v rozsahu 10% kapacity věznice. Testovány 
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věznicích 
 

v průběhu výkonu trestu, 
monitoring moči, sběr dat 
v souladu s metodologií 
EMCDDA 
 

jsou osoby ve výkonu i osoby nastupující. Pozitivní nálezy: BZD: 73,  
THC: 23, MET: 9, opiáty: 8. 
V r. 2006 bylo testováno celkem 9 723 osob. Pozitivní nálezy: BZD: 349, 
THC: 227, MET: 325, MOR: 110, BUP: 40, tramal: 4, opiáty: 3, amfetaminy: 
59. 

28. Poskytování informací o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Předložit RVKPP zprávu 
resortu za rok 2005 o  aktivitách 
v oblasti protidrogové politiky 

MS nepodalo informaci 

 
 
 
Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

Počet certifikovaných programů: 0. 36. Poskytování dotací kvalitním a 
efektivním  programům 
protidrogové politiky   
 2. Zohlednění certifikovaných 

programů v dotačním řízení 
Počet financovaných certifikovaných programů: 0. 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

1.  Příprava  a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 

MS nepodalo informaci 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

MS nepodalo informaci 
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Ministerstvo vnitra ČR 
 
Primární prevence 
 

Cíl Činnost Komentář  
3. Zmapování aktivit  obecní 
policie v oblasti primární prevence  

Mapování aktivit obecních policií v oblasti primární prevence proběhlo 
jednak formou sběru dat od měst a obcí (prostřednictvím dotazníků, 
které směřovaly jak k získání informací o programech v oblasti primární 
specifické protidrogové prevence, jednak k informacím o programech 
v oblasti primární prevence obecně), která jsou zařazena v systému 
prevence kriminality na místní úrovni, jednak vyhledáváním těchto 
projektů na webových stránkách měst a obcí. Dotazníky byly pilotně 
rozeslány v rámci Středočeského kraje a konzultovány s obecními 
(městskými) policiemi tohoto regionu a pracovníky odboru sociálních 
věcí (protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality) 
krajského úřadu. Po tomto pilotním odzkoušení byl dotazník rozeslán 
dalším městům a obcím zřizujícím obecní (městské) policie a to vždy 
po krajích (ve spolupráci s krajskými úřady). Aktivity městských a 
obecních policií jsou v současné době zmapovány. Odkazy na projekty, 
které je možné označit za dobrou praxi, budou počátkem roku 2007 
zveřejněny na webových stránkách MV. 
 

1. Účinná koordinace primární 
prevence s jasně vymezenými 
kompetencemi subjektů 
participujících v oblasti  primární 
prevence. 
 

4. Vypracování a zavedení do 
praxe jednotného modelového 
programu s jednotnou metodikou  
PP  Policie ČR pro školy a školská 
zařízení 

Jako modelový program byl vybrán projekt „Učíme se s policií“, který 
realizuje třetím rokem Správa Policie ČR Východočeského kraje. Jde o 
komplexní projekt primární prevence zaměřený na rizikové děti 
v rizikových školách a v rizikových lokalitách. Projekt byl upraven pro 
celostátní potřeby, v souladu s cílem tohoto úkolu. Pracovníci 
preventivně informačních skupin při krajských i okresních ředitelstvích 
Policie ČR jsou s projektem seznámeni, je vytvořen tým školitelů a 
proběhla školení v rámci Západočeské správy Policie ČR a 
Severočeské správy Policie ČR, kde je projekt již také používán.  
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2. Dostupné, kvalitní  a efektivní 
programy primární prevence 
 

12. Zkvalitnění a zefektivnění 
programů prevence užívání drog 
využitím evaluačních 
mechanismů  

Hodnotící listy byly vypracovány a jejich cílem je snadné rozlišení 
projektů zaměřených na prevenci užívání návykových látek. Vzhledem 
k tomu, že protidrogová prevence není pro dotační programy MV 
prioritou a projekty, které jsou na ní zaměřené, jsou většinou součástí 
komplexního preventivního projektu nebo součástí nespecifické 
prevence, bude hodnotící list sloužit jako pomocný nástroj měření 
efektivity. Při tvorbě hodnotícího listu byl využit formulář Popis 
preventivního projektu či programu a formulář Evaluace (fáze) 
preventivního projektu či programu, které jsou přílohou publikace 
Příručka prevence alkoholu, drog a tabáku sestavené POMPIDOU 
GROUP Rady Evropy a Jellinek Consultancy. Hodnotící list byl 
používán  v roce 2006 k hodnocení programů prevence kriminality 
(Partnerství) ve všech případech, které se týkaly programů 
obsahujících také protidrogovou prevenci. 
 

3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 
intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 

2. Finanční podpora v rámci 
programů prevence kriminality 
na místní úrovni specifických 
programů primární prevence 
v oblasti omezení zneužívání 
drog u ohrožených cílových 
skupin  

V rámci finančních prostředků uvolněných na projekty prevence 
kriminality v roce 2005 nebyly uvolněny žádné na protidrogovou 
prevenci. Pro rok 2006 byla pravidla stejná jako pro léta předchozí a 
tato pravidla jsou zveřejněna v Metodice programu prevence kriminality 
na místní úrovni Partnerství a v příslušných finančních zásadách. 
Finanční podpora protidrogové prevence není prioritou MV (viz úkol 
2.12.), nicméně je možné podpořit nespecifické nebo specifické 
projekty zaměřené na ohrožené cílové skupiny. V rámci finančních 
prostředků uvolněných na projekty prevence kriminality v roce 2006 
byla uvolněna částka 270.000 Kč na projekt „Výzkumná studie – 
Romové a jejich problematika“, který předložil Jihomoravský kraj. 
Součástí výzkumného záměru je i zmapování situace užívání 
návykových látek dětmi a mládeží. Tyto prostředky nelze považovat za 
finance uvolněné pouze na protidrogovou prevenci, a proto nepodléhají 
povinnému hlášení do Registru žadatelů o poskytnutí prostředků 
státního rozpočtu na protidrogovou politiku.  
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3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  

V rámci MV proběhly ke splnění úkolu 2 výzkumy – mezi policisty a 
hasiči, a mezi žáky Střední policejní školy v Holešově. Průzkum mezi 
policisty a hasiči byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření 
na reprezentativním vzorku daných skupin. Dotazníkové šetření 
proběhlo u 150 policistů zařazených u Správy Policie ČR hl. m. Prahy a 
50 hasičů z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Výzkum byl 
zaměřen na zjištění jejich případných nežádoucích reakcí na stres, 
který ve své práci prožívají a na získání informací o míře užívání 
hypnotik a sedativ, kávy, alkoholu a tabáku. Ze závěrů nevyplynulo 
zjištění o nebezpečné míře užívání hypnotik, sedativ, kávy, alkoholu a 
tabáku. Nicméně pro relevantní výzkum by muselo dojít k paralelnímu 
šetření v rámci široké veřejnosti, aby bylo možné tyto údaje porovnat. 
Závěrečná zpráva s konkrétními výsledky šetření byla vydána v tištěné 
podobě. Výzkum žáků čtyřletého maturitního studia Střední policejní 
školy MV v Holešově byl zaměřen na objasnění míry zneužívání 
legálních i nelegálních drog. Empirické šetření bylo realizováno formou 
dotazníku ve všech 4 ročnících (celkem 220 dotazníků). Výsledky 
šetření byly využity pro přípravu preventivních opatření v rámci 
Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů na  
další období. Závěrečná zpráva s konkrétními výsledky šetření byla 
vydána v tištěné podobě.  
 
 

 

4. Podporovat,  financovat a 
monitorovat programy  prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny 

Problému eventuelního užívání drog je v rámci PČR věnována velká 
pozornost. Primární prevence zneužívání drog realizována 
prostřednictvím důrazu na jejich nebezpečí v systému vzdělávání 
budoucích policistů v rámci základní odborné přípravy a v rámci 
vzdělávání na středních policejních školách. Každým policejním 
funkcionářem je prováděna ad hoc průběžná detekce na užívání drog a 
alkoholu u policistů s následně uplatňovanými sankcemi. 
K předcházení problémů, které by mohly zapříčinit užití drog či alkoholu 
slouží psychologové, ke kterým mají všichni policisté přístup. Obdobná 
situace je v rámci hasičského záchranného sboru, kde je prevence 
realizována zejména prostřednictvím seminářů a přednášek na 
odborných učilištích požární ochrany, na Střední odborné škole požární 

 45



ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany. Stávající systém 
primární prevence se jeví jako dostatečný a jeho modifikace 
prostřednictvím specifických preventivních projektů není nutná. Tuto 
skutečnost mimo jiné potvrzuje realizace šetření v rámci plnění úkolu č. 
3.3.   
 

 

5. Zmapovat situaci ve 
zneužívání drog mezi příslušníky 
národnostních a etnických 
menšin a navrhnout opatření 
preventivního (případně 
represivního charakteru) ke 
snížení dostupnosti drog 

V prosinci 2005 byla prostřednictvím krajských správ Policie ČR 
rozeslána osnova pro vypracování zpráv o situaci v oblasti zneužívání 
drog mezi příslušníky národnostních a etnických menšin a návrhů 
opatření preventivního (případně represivního charakteru) ke snížení 
dostupnosti drog všem styčným důstojníkům policie pro národnostní a 
etnické menšiny. V průběhu roku 2006 docházelo k průběžnému  sběru 
relevantních informací. Zprávy o situaci byly z jednotlivých krajských 
správ Policie ČR zaslány MV v průběhu prosince 2006. Získané 
informace jsou důležitým zdrojem pro plánování dalších opatření 
v rámci protidrogové politiky MV.    

 

 
 
 
Snižování nabídky 
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Cíl Činnost Komentář 

1. Analyzovat situaci v oblasti 
zajišťování a odčerpávání 
výnosů z trestné činnosti  
zločineckých struktur (včetně 
drogové) 
 

Dne 20. července 2005 ministrem vnitra předložena vládě „Informace o 
činnosti finanční policie“. Materiál obsahuje přehled o zajištěném 
majetku, ke kterému došlo od 1. 7. 2004 (tedy od vzniku finanční 
policie) do 20. 5. 2005. Národní protidrogová centrála SKPV PČR (dále 
jen „NPC“) vypracovala návrh na novelizaci Závazného pokynu 
policejního prezidenta č. 102/2003, mimo jiné ve smyslu zavedení 
povinnosti pro příslušné útvary Policie ČR pravidelně zasílat hlášení o 
majetku a finančních prostředcích, které byly zabaveny v rámci případů 
nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.  
 

12. Efektivní zajišťování a 
odčerpávání maximálního objemu 
výnosů z trestné činnosti 
organizovaného zločinu 

2. Navrhnout opatření  
legislativní i nelegislativní 
povahy směřujících 
k efektivnímu postupu při 
zajišťování a zabavování výnosů 
organizovaní trestné činnosti 
(včetně  drogové) 

Při Ministerstvu vnitra ČR  byla v lednu 2005 vytvořena pracovní 
skupina složená ze zástupců MV, MS, NSZ a PČR (finanční policie), 
která se zabývá podrobnou analýzou mechanismů, umožňujících 
vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 
Pracovní skupinou byla vypracována zpráva, která se zabývá 
podrobným rozborem jednotlivých aktuálních problémů v oblasti 
zajišťování a odčerpávání výnosů. Na základě jednání byly 
vypracovány návrhy hmotně i procesně právních ustanovení 
zabývajících se zajištěním a konfiskací výnosů z trestné činnosti a 
související s  ochranou vlastnických práv. MV vydalo k této 
problematice již několik výkladových stanovisek, mezi ty nejdůležitější 
patří stanovisko k poskytování údajů z daňového řízení pověřeným 
policejním útvarům a stanovisko k postupu při zrušení účtu, na kterém 
jsou zajištěny peněžní prostředky.  
 
 

13. Účinnější  postih  
organizovaného zločinu   
 
 

1. Dokumentovat a postihovat 
skupiny organizovaného 
nedovoleného obchodu s 
drogami 

Vyhodnocování různých aktivit organizovaného zločinu, včetně 
nedovoleného obchodu s drogami, je samozřejmou součástí MV a 
Policie ČR. Tyto informace jsou např. součástí zpráv o situaci v oblasti 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR. NPC provádí 
sběr dat o realizované drogové trestné činnosti od útvarů a služeb 
Policie ČR, provádí vyhodnocování těchto dat a výsledky distribuuje 
nebo zveřejňuje mimo jiné v rámci činnosti ve Výboru pro sběr dat o 
drogách RVKPP (kde jsou výstupy samostatnou kapitolou „Data trestně 
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právního sektoru“ výročních zpráv o stavu ve věcech drog v České 
republice). Na sběru a vyhodnocování dat úzce spolupracuje s orgány 
celní správy. Podrobné informace o aktivitách organizovaných skupin 
zapojených do nelegálního obchodování s drogami jsou každoročně 
zveřejňovány i ve výročních zprávách o činnosti NPC.  
 
 

2. Vytvoření centrálního systému 
bezodkladného hlášení o 
zajištěných tabletách 
syntetických drog   

Centrální systém bezodkladného hlášení o zajištěných tabletách 
syntetických drog mezi příslušnými útvary Policie ČR nelze vytvořit bez 
novelizace příslušných interních aktů řízení v rámci Policie ČR. Nový 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 86/2006 ze dne ze dne 7. září 
2006, kterým se upravuje činnost Policie České republiky v souvislosti s 
drogovou kriminalitou,  ukládá bezodkladně hlásit do informačního 
systému záchyt tablet simulantů amfetaminového typu. Informační 
systém byl vytvořen a zaveden z důvodu umožnění propojení případů 
nelegální distribuce, a to na základě porovnání zajištěných tablet. 
Zavedení systému umožní odhalování sítí distributorů, zjištění dovozců, 
eventuálně propojení distribuce až s výrobci a organizátory.  
 

14. Zkvalitnění koordinace a 
spolupráce mezi všemi složkami 
Policie ČR 
 

 

1. Předávání informací o 
ověřených metodách a 
postupech na společných 
poradách policistů organizované 
NPC 

V roce 2005 se pracovníci NPC účastnili 8 porad policistů služby 
kriminální policie a vyšetřování (po linii TOXI) na krajské úrovni. První 
celorepubliková porada – Instruktážně metodické zaměstnání (dále jen 
„IMZ“) - se uskutečnila v dubnu 2006. Náplň porady vychází jednak 
z požadavků jednotlivých policejních útvarů a pracovníků NPC. 
Prostřednictvím celorepublikových IMZ tak příslušní policisté získávají 
důležité informace o aktuálním stavu drogové scény v ČR, trendech 
v nelegálním dovozu a vývozu drog, příkladech dobré praxe 
v odhalování závažné drogové kriminality a úspěšných metodách, které 
byly v rámci vyšetřování uplatněny. Současně mají tito policisté 
možnost anonymně vyjádřit své náměty na zkvalitnění a zefektivnění 
postupu Policie ČR proti drogové kriminalitě. Tyto náměty jsou inspirací 
pro pracovníky NPC k přijetí eventuálních opatření, případně 
předložení návrhů v rámci Policejního prezídia ČR. Další 
celorepublikové IMZ proběhlo v říjnu 2006.    
 

 48



15. Účinná spolupráce mezi 
policejními a celními orgány 
v oblasti snižování nabídky OPL 
a zvýšení úrovně postihu 
organizátorů nedovolené výroby 
a obchodu s OPL 

1. Provést revizi  smluvních 
forem spolupráce mezi MV a MF 
o vzájemné pomoci a 
součinnosti orgánů Policie ČR a 
orgány CS ČR (včetně 
prováděcích předpisů k dohodě 
o spolupráci), případně iniciovat 
jednání s MV k uzavření nové 
smlouvy nebo novelizaci 
stávající smlouvy 
  

V roce 2005 byla sestavena expertní skupina, složená ze zástupců 
NPC a Generálního ředitelství cel, která se zabývala evaluací 
smluvních vztahů mezi MV a MF zejména v oblasti spolupráce proti 
nedovolenému obchodování s drogami. Byl uzavřen dodatek k 
prováděcímu protokolu ke smlouvě mezi MF a MV pro oblast 
vzájemného zpřístupnění informačních systémů a výdej osobních 
údajů. Oblast boje proti drogové kriminalitě je v tomto dodatku 
zahrnuta. Stávající smlouvy byly vyhodnoceny jako dostačující. 
Nicméně v EU probíhá rozsáhlá příprava novelizace legislativy v oblasti 
nakládání s prekurzory. Další domácí aktivity v oblasti legislativy a 
uzavírání případných nových smluv budou odvislé od změn legislativy 
EU v této oblasti.  

16. Omezení úniku léků a 
léčivých přípravků na černý trh  

1. Zavedení výkonu působnosti 
Policie ČR v oblasti provádění 
kontrol v lékárnách na základě § 
34 odstavce 1 písm. b) zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách.   

V průběhu roku 2006 proběhlo proškolení prvních 10 policistů (všichni 
z NPC). Školení bylo lektorsky zajištěno pracovníky Státního 
inspektorátu omamných a psychotropních látek Ministerstva 
zdravotnictví, České lékárnické komory a Státního úřadu pro kontrolu 
léčiv (dále jen „SÚKL“). NPC vypracovala návrh interního aktu řízení 
upravujícího vydávání a podobu zmocnění. V rámci činnosti NPC byly 
ve spolupráci s pracovníky SÚKL provedeny 3 kontroly lékáren. Řada 
dalších kontrol, kterých se policisté přímo neúčastnili, byla vyžádána. 
Stávající praxe je vyhovující, vyžadování kontrol v lékárnách bude i 
nadále realizováno prostřednictvím SÚKL, eventuálně i cestou NPC.  
 

17. Zvýšená bezpečnost 
silničního provozu 

1. Zabezpečit materiálně 
technické vybavení příslušníků 
dopravní policie k orientačnímu 
testování přítomnosti OPL u 
účastníků silničního provozu. 

V říjnu 2005 byla vypracována technická specifikace na nákup 
detekčních přístrojů. V první fázi výběrového řízení bylo nakoupeno 
celkem 2 000 ks přístrojů různých typů od 4 dodavatelů, které byly 
následně testovány v praxi. Všechny testovací soupravy jsou založeny 
na odběru slin. Jako jednoznačně nejlepší byla vybrána testovací 
pomůcka DRUGWIPE 5. Následně v listopadu 2006 bylo nakoupeno 
3 000 ks testovacích souprav, které byly distribuovány všem příslušným 
útvarům správ Policie ČR. V rámci dodavatelské smlouvy bylo ve 
spolupráci s dodavatelem testovacích pomůcek DRUGWIPE 5 
realizováno proškolení 22 vybraných policistů, (z působnosti každé 
správy Policie ČR minimálně dva policisté), kteří budou oprávněni k 
proškolování dalších policistů ve správném a bezpečném používání 
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uvedených pomůcek. Na druhé pololetí roku 2007 je předpokládán 
nákup dalších 3 000 ks těchto testovacích souprav. K plošnému 
zabezpečení materiálně technického vybavení všech příslušníků 
dopravní policie k orientačnímu testování přítomnosti OPL u řidičů 
došlo v listopadu 2006. 

 
2. Proškolit všechny policisty, 
zařazené u služby dopravní 
policie v oblasti identifikace 
vnějších znaků užití OPL.  
 

Proškolování policistů zařazených u služby dopravní policie v oblasti 
OPL je postupně realizováno v rámci absolvování ZOP (základní 
odborné přípravy), v rámci inovačních a specializačních kursů 
realizovaných ve SPŠ MV (středních policejních školách) a v rámci 
jednotlivých správ Policie ČR ve spolupráci s příslušníky služby 
kriminální policie a vyšetřování, plnících služební úkoly na úseku 
drogové problematiky. V průběhu druhého čtvrtletí 2006 byla ve 
spolupráci NPC, Ředitelství služby dopravní policie a Skupiny 
vzdělávání služební přípravy a sportu PP ČR zpracována učební 
pomůcka-pracovní sešit s názvem „Drogy a doprava“, který má svým 
obsahem policisty seznamovat se základními poznatky zejména 
v oblasti drog, zejména jejich účinků na řidiče motorových vozidel a 
s postupy policistů při zjištění osoby, která je podezřelá, že je pod 
vlivem omamných a psychotropních látek. Pracovní sešit je rovněž 
využitelný pro vzdělávání policistů v rámci zdokonalovacích kurzů ve 
školních policejních střediscích správ krajů a vzdělávání policistů 
v rámci další odborné přípravy. Celkem se doposud uskutečnily 3 
vzdělávací semináře, další jsou plánovány na rok 2007. V souvislosti 
s plněním úkolu byly navýšeny přednáškové bloky pro lektory z NPC na 
Střední policejní škole MV v Jihlavě ze 2 na 4 bloky ročně a 
aktualizováno několik specializačních a inovačních kursů v této 
problematice. V rámci dodavatelské smlouvy na nákup 3000 ks 
jednorázových detekčních souprav typu DRUGWIPE 5 se v prosinci 
2006 uskutečnilo školení 22 vybraných policistů - lektorů, kteří budou 
oprávněni k proškolování dalších policistů ve správném a bezpečném 
používání těchto testů. 
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3. Snižovat objem nezákonné 
výroby a distribuce legálních 
drog, zejména alkoholu a 
tabákových výrobků 

Policie ČR v souvislosti s nezákonnou výrobou a distribucí alkoholu 
šetří okolo 20 případů ročně (v roce 2005 se jednalo o 21 případů, 
v roce 2004 – 20 případů, v roce 2003 – 17 případů – jedná se o 
trestný čin podle § 194a TZ Nedovolená výroba lihu). Oblast nelegální 
výroby a distribuce tabákových výrobků spadá podle okolností zejména 
do tzv. daňové kriminality. Z nich ovšem podle dostupných statistik 
Policie ČR nelze dovodit, kolik z těchto tzv. daňových trestných činů 
bylo spácháno v souvislosti s tabákem a tabákovými výrobky. Rovněž 
ze stávajících statistik není možné získat žádné informace o objemu 
zadržených tabákových či alkoholových výrobků.  

4. Vytvoření informačního 
kanálu pro přenos „citlivých“ dat 
a dat podléhajících stupni 
utajení „V“ dle zvláštního 
předpisu mezi jednotlivými 
útvary CS ČR 

19. Účinné  odhalování 
nedovoleného dovozu, vývozu a 
tranzitu OPL a účinné odhalování 
výroby a distribuce legálních drog 
orgány  Celní správy ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Iniciovat jednání k zajištění 
on-line přístupu  oprávněných 
útvarů CS do evidencí 
vedených Policií ČR, resp. 
Ministerstvem vnitra. 

Příprava prováděcího protokolu, který by upravil postup vzájemného 
využívání informačních systémů provozovaných Celní správou a Policií 
ČR, byla zahájena v roce 2005. Dne 9. září 2005 byl protokol 
podepsán. Další podrobnosti jsou uvedeny v Závazném pokynu 
policejního prezidenta č. 102/2005, kterým se vydává „Prováděcí 
protokol o postupu při vzájemném využívání některých informačních 
systémů provozovaných Celní správou a Policií ČR“. On – line přístup 
celní správy k policejním informačním systémům byl zahájen 
v listopadu 2005.   
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20. Snížení dostupnosti alkoholu 
a tabáku v obecné populaci a 
mezi mládeží 
 
 
 

2. Účinnější a důraznější 
vymáhání zákona č. 37/1989 
Sb., o ochraně před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi zejména v těchto 
oblastech: 

 řízení pod vlivem 
alkoholu, 

 kouření v prostorách se 
zákazem kouření, 

 prodej alkoholu a tabáku 
osobám mladším 18 let, 

 obsahující opatření 
k omezení počtu míst pro 
prodej alkoholu a 
tabákových výrobků, 

 zvýšení odpovědnosti a 
postihu  jednotlivých 
prodejců při porušení 
zákona 

 

Ke zkvalitnění sběru statistických informací o přestupcích mimo jiné i 
na úseku toxikománie došlo v průběhu roku 2006 k vytvoření 
společných informačních systémů pro všechny služby uniformované 
policie. Nový modul ve stávajícím informačním systému umožní 
identifikovat přestupce, jeho věk a okolnosti spáchání přestupku, tzn. 
bude možné vysledovat počet přestupků, které policie uložila za např. 
prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým. Od 
července 2006 probíhá ověřování funkčnosti uvedeného modulu a 
průběžné vyhodnocování získávaných statistických výstupů. Na 
základě vyhodnocení bude modul v roce 2007 zaveden do běžné 
policejní praxe. Zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se změnil zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů bylo zavedeno bodové hodnocení za porušení 
povinností stanovených tímto zákonem, jehož prostřednictvím došlo i 
k výraznému zpřísnění postihu za řízení pod vlivem alkoholu, či jiné 
návykové látky. Konkrétní statistické údaje jsou k dispozici na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.  
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Informace, výzkum a hodnocení 
 

Cíl Činnost Komentář 
2. Poskytovat pravdivé, odborně 
podložené informace o užívání 
drog a jeho dopadech politikům, 
odborníkům a širší zájmové 
veřejnosti 

Webové stránky MV k tématu drogy jsou průběžně aktualizovány. 
Důležité informace jsou rovněž sdělovány prostřednictvím rozhovorů na 
Radiu Vnitro (www.mvcr.cz/radio), které jsou k dispozici na webových 
stránkách MV. Veřejnosti jsou poskytovány aktuální informace zejména 
o činnosti Policie ČR při potlačování drogové kriminality. Od roku 1995 
vydává NPC Bulletin Národní protidrogové centrály, který je vydáván 
čtvrtletně, kde je možné získat informace o různých aspektech a 
souvislostech užívání drog v ČR a v zahraničí.  
 

3. Pořádat tiskové konference 
orgánů státní správy 
odpovídajících za drogovou 
problematiku a/nebo externích 
odborníků 

Tiskové konference o významných policejních akcích proti pachatelům 
drogové kriminality jsou pořádány průběžně, podle aktuální situace. 
V prvním pololetí 2006 probíhal preventivní projekt „Svět očima dětí“ se 
soutěžním tématem „Trestní odpovědnost dětí a mladistvých“, v jehož 
rámci byla také primární prevence návykových látek u dětí. Široké 
veřejnosti (pedagogům, rodičům i dětem) byl k dispozici informační 
materiál obsahující popis současné drogové situace v ČR, informace o 
návykových látkách (jak rozpoznat návykový problém u dětí, rizika a 
příznaky požívání drog, legislativa, náměty pro práci s dětmi), pro děti a 
mladistvé  informace o marihuaně, tabáku, alkoholu, ale také testy, 
kvízy, apod. Koncem května  2006 se uskutečnila v Praze na Vítkově 
Bambiriáda (probíhala celkem ve 26 městech ČR), kde děti i rodiče 
měli možnost seznámit se s nabídkami trávení volného času, ale také  
se zajímavými projekty zabývajícími se sociálně nežádoucími jevy 
společnosti. Stánek Ministerstva vnitra nabízel informace nejen dětem 
(ve formě soutěží a  testů – nechyběly také testy týkající se drogové 
problematiky), ale také rodičům, kterým byli připraveni zodpovídat 
případné otázky pracovníci resortu.  
 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních 
 

4. Vydávat tiskové zprávy 
k aktuálním příležitostem a 
tématům. 

(popis plnění – viz informace k úkolu č. 22.3. a 22.2.) 
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 6. Pravidelně aktualizovat 
webové prezentace vrcholných 
státních orgánů k drogové 
problematice v působnosti 
resortů  
 

(popis plnění – viz informace k úkolu č. 22.3. a 22.2.) 

28. Poskytování informací o 
užívání drog a jeho následcích 

2. Předložit RVKPP zprávu 
resortu za rok 2005 o  aktivitách 
v oblasti protidrogové politiky 

Aktivity MV v oblasti protidrogové politiky jsou naformulovány do 
Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2005 – 2006. Zpráva o průběžném plnění (aktivitách MV v roce 
2005) výše uvedeného Akčního plánu byla prostřednictvím jejího 
sekretariátu Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky předložena 
dne 18. 1. 2006.   
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Koordinace a financování 
 

Cíl Činnost Komentář 
33. Fungující a účinná koordinace 6. Určit policistu u služby kriminální 

policie a vyšetřování, který se 
zabývá vyšetřováním  drogové 
kriminality pro spolupráci s orgány 
samosprávy a NNO v oblasti 
snižování dostupnosti drog 

Koordinátorem za realizaci protidrogové politiky v Policii ČR byl dne 18. 
listopadu 2005 policejním prezidentem jmenován zástupce ředitele 
NPC plk. Ing. Gabriel Berzsi. Na základě jeho žádosti určila jednotlivá 
okresní ředitelství Policie ČR policistu ze služby kriminální policie a 
vyšetřování, který se specializuje na drogovou trestnou činnost. Jejich 
přehled je k dispozici na NPC. Úroveň spolupráce v rámci jednotlivých 
okresních ředitelství Policie ČR je velice rozdílná, je ovlivněna zejména 
počtem NNO na teritoriu okresu a vzájemné ochotě pracovníků 
spolupracovat. Téma bylo předmětem jak celorepublikových, tak 
krajských IMZ, pořádaných v roce 2006.   
 

34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

3. Vypracování plánů činnosti 
resortů i  s finančními náklady 
v protidrogové politice na období 
2005-6 

Plány činnosti resortu MV jsou formulovány v Akčním plánu MV 
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 
2006, který byl v dubnu 2005 schválen ministrem vnitra. Celé znění je 
k dispozici na webových stránkách MV.     

 
1. Zavedení certifikací programů 
služeb v oblasti prevence 

36. Poskytování dotací kvalitním a 
efektivním  programům 
protidrogové politiky   
 2. Zohlednění certifikovaných 

programů v dotačním řízení 

(Vzhledem k tomu, že aktivity 36.1. a 36.2. spolu velmi úzce souvisí, 
bude jejich popis společný)    
Certifikace programů služeb v oblasti sekundární a terciární prevence 
byly zahájeny v červenci roku 2005 (na základě UV č. 300/2005). 
Certifikát odborné způsobilosti jednotlivým programům služeb pro 
uživatele drog uděluje RVKPP na základě návrhu Výboru pro udělování 
certifikací. Zástupce MV je členem Výboru pro udělování certifikací 
RVKPP. Všechny služby, na jejichž realizaci budou NNO žádat finanční 
prostředky z veřejných zdrojů, musí být od roku 2007 certifikovány. 
Vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku 
jednotlivými resorty je koordinováno a jsou stanovena pravidla vkládání 
informací do registru i pravidla financování. Za certifikaci programů 
v oblasti primární prevence je gestorem MŠMT.  
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1.  Příprava  a realizace 
koordinovaného poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na 
programy protidrogové politiky 
v roce 2006 

37. Koordinované poskytování 
dotací a kontrola jejich používání 

2. Krajští protidrogoví koordinátoři 
doporučují dotace na základě 
schváleného krajského plánu 
v oblasti protidrogové politiky či 
definované sítě služeb 

V rámci finančních prostředků uvolněných na projekty prevence 
kriminality v roce 2005 a v roce 2006 nebyly uvolněny žádné na 
protidrogovou prevenci, které by podléhaly povinnosti pro zařazení do 
Registru žadatelů o poskytnutí prostředků státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku, MV tedy žádné informace do tohoto registru 
dosud nevložilo (viz komentář k úkolu č. 3.2)  
 

39. Dostatečný objem finančních 
prostředků na protidrogovou politiku 
v rozpočtových kapitolách 
jednotlivých resortů a VPS  

1. Včasné plánování nákladů na 
realizaci protidrogové politiky ČR 

Finanční náklady na výkon působnosti MV, včetně nákladů na realizaci 
protidrogové politiky ze státního rozpočtu, byly uplatněny standardním 
způsobem. Jedná se o běžnou činnost MV.  
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Mezinárodní spolupráce 
 

Cíl Činnost Komentář 
40. Výraznější zapojení ČR do 
spolupráce s mezinárodními 
orgány a institucemi 
v protidrogové politice 

4. Podpora zapojování českých 
odborníků do rozvojové 
spolupráce 

MV ani Policie ČR v letech 2005 – 2006 nebyly osloveny ohledně 
zapojení se do konkrétních programů či projektů rozvojové 
spolupráce v oblasti protidrogové politiky. Nicméně spolupráce 
s „rozvojovými“ zeměmi probíhá, a to jak v rámci Policie ČR, tak 
v rámci MV. NPC např. vypracovala a zaslala celou řadu studijních, 
analytických a statistických materiálů (zejména z oblasti platné 
„drogové“ legislativy, organizace a forem práce Policie ČR na úseku 
odhalování a vyšetřování drogové trestné činnosti) balkánským 
zemím prostřednictvím expertů EU, kteří v daném regionu působí. 
V letech 2005 a 2006 byla MV realizována zahraniční mise v Srbsku 
a v Černé Hoře, jejímž cílem bylo mimo jiné nabídnout konkrétní 
pomoc v boji proti organizovanému zločinu zapojenému do 
nedovoleného obchodování s drogami. Mise se zúčastnili jak zástupci 
MV, tak zástupci Policie ČR, včetně NPC. V roce 2006 realizovala 
NPC oboustrannou výměnu expertů s Rumunskem. NPC rovněž 
v roce 2006 přijala delegaci Federálního výboru pro kontrolu drog 
Ruské federace a začátkem roku 2007 delegace NPC navštíví 
Ruskou federaci za účelem výměny informací a navázání spolupráce. 
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Ministerstvo financí ČR 
 
Snižování nabídky a prosazování práva 
 

Cíl Činnost Komentář 

13. Účinnější  postih  
organizovaného zločinu   
 
 

1. Dokumentovat a postihovat 
skupiny organizovaného 
nedovoleného obchodu s 
drogami 

Celní správa v rámci svých činností bojuje proti organizovaným skupinám 
nelegálně obchodujících s omamnými a psychotropními látkami. 
 

1. Provést revizi  smluvních 
forem spolupráce mezi MV a MF 
o vzájemné pomoci a 
součinnosti orgánů Policie ČR a 
orgány CS ČR (včetně 
prováděcích předpisů k dohodě 
o spolupráci), případně iniciovat 
jednání s MV k uzavření nové 
smlouvy nebo novelizaci 
stávající smlouvy 

Prováděcí protokol ve smyslu Dodatku č. 3 k dohodě mezi ministerstvem 
financí  a  ministerstvem vnitra o vzájemné pomoci a součinnosti orgánů 
Celní správy České republiky       a Policie České republiky, uzavřené dne 
24. října 1994, § 51a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, § 45a a 47a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, o postupu při vzájemném využívání některých 
informačních systémů provozovaných Celní správou České republiky a 
Policií České republiky 
 

15. Účinná spolupráce mezi 
policejními a celními orgány 
v oblasti snižování nabídky OPL 
a zvýšení úrovně postihu 
organizátorů nedovolené výroby 
a obchodu s OPL 

2. Iniciovat jednání s Policií ČR 
o vytvoření funkčního pracoviště 
pro pracovníka CS ČR v místě 
sídla Odboru pro mezinárodní 
policejní spolupráci Policejního 
prezídia (Europol, Interpol, 
Sirene)  

Ke dni 1.1. 2006 bylo při Europolu ČR zřízeno funkční pracoviště pro 
pracovníka Celní správy ČR 
 

1. Rekonstrukce Výcvikového 
zařízení služební kynologie 
v Heřmanicích  

Rekonstrukce byla ukončena  31.5. 2005 
  
 

19. Účinné  odhalování 
nedovoleného dovozu, vývozu a 
tranzitu OPL a účinné odhalování 
výroby a distribuce legálních drog 
orgány  Celní správy ČR 
 

2. Provedení výcviku služebních 
psů CS ČR ve výcvikovém 
zařízení 

Výcvik služebních psů CS ČR je kontinuálně prováděn, dle harmonogramu 
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3. Snižovat objem nezákonné 
výroby a distribuce legálních 
drog, zejména alkoholu a 
tabákových výrobků 

 

4. Vytvoření informačního 
kanálu pro přenos „citlivých“ dat 
a dat podléhajících stupni 
utajení „V“ dle zvláštního 
předpisu mezi jednotlivými 
útvary CS ČR 

Před tvorbou informačního kanálu pro přenos „citlivých“ dat dostaly 
přednost jiné úkoly, které mají pro potřeby CS ČR větší prioritu. 

 

5. Iniciovat jednání k zajištění 
on-line přístupu  oprávněných 
útvarů CS do evidencí 
vedených Policií ČR, resp. 
Ministerstvem vnitra. 

K 31.5. 2006 má CS ČR on-line přístup do těchto policejních databází: C-
TUDU, C-ENO, C-SEUD, C-SPPO, PATRMV, PATROS, TELEFOTO, C-
LOOK, ZOP, D-ZBRANĚ, KSU, P-ZBRANĚ, CIS 

 

6. Zajištění evidence a kontroly 
ploch zemědělských  plodin 
obsahujících OPL (mák setý, 
konopí seté) 

16.5. 2005 byla spuštěna databáze evidence pěstování máku a konopí – 
Aplikace mák a konopí. Databáze, spolu s výsledky jednotlivých kontrol, je 
přístupná na Intranetu CS. 
                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Nové či aktualizované vnitřní 
akty CS ČR upravující činnosti, 
povinnosti a kompetence 
jednotlivých útvarů CS ČR 
(zejména nových útvarů) 

Služební předpis 31/2005 - Skladování, držení a používání omamných a 
psychotropních látek, prekursorů a pomocných látek v rámci Celní správy 
ČR 

Vnitřní pokyn 47/2006 - Zvláštní formy mezinárodní spolupráce - sledovaná 
zásilka 
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Mezinárodní spolupráce 

Cíl Činnost Komentář 
1. Reprezentace ČR 
v mezinárodních orgánech a 
institucích 

WCO, OLAF, Evropská komise, Interpol, Europol 40. Výraznější zapojení ČR do 
spolupráce s mezinárodními 
orgány a institucemi 
v protidrogové politice 

2. Aktivní účast odborníků z ČR  v 
mezinárodních orgánech, 
institucích, projektech a 
programech 

WCO - CEN, RILO; OLAF;  EK - Drug Precursor Committee, ZKA - 
Balkan Info, Cargo Info, Mar Info, skupina Jihovýchod 

1. Zmapování mezinárodních 
informačních systémů 
protidrogové politiky, které ČR 
využívá a do kterých přispívá 

CEN, Europol, Interpol, Balkan Info, Mar Info, Cargo Info, Sea Hook, 
Contraffic 

42. Zapojení ČR do 
mezinárodních informačních 
systémů 

2. Efektivně využívat informací 
mezinárodních informačních 
systémů a naopak informace do 
těchto systémů poskytovat 

CEN, Europol, Interpol, Balkan Info, Mar Info, Cargo Info, Sea Hook, 
Contraffic 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 
Snižování nabídky 

1. Připravit analýzu právní 
úpravy reklamy na alkohol a 
tabák, zejména zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy  
ve vztahu k regulaci reklamy na 
alkohol a jeho dodržování, která 
bude obsahovat návrhy opatření 
k vymáhání práva 

Úkol byl prakticky splněn již k 31.12.2005. 26. ledna 2006 byl v částce 11 
zveřejněn zákon č.. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým 
se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona vstoupila v platnost dnem 
vyhlášení, tj. 26.1.2006. Sankční opatření jsou součástí novelizovaných 
zákonů, obsahují tedy i opatření k vymáhání práva. Již mimo rámec 
působnosti MPO je důslednost při vymáhání práva. 

20. Snížení dostupnosti alkoholu 
a tabáku v obecné populaci a 
mezi mládeží 
 
 
 

3. Vypracování analýzy citlivosti 
spotřeby alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků na změny 
jejich cen s návrhy opatření 

MPO dle dostupných informací nebylo požádáno o spolupráci při 
vypracování analýzy. Z dostupných statistických údajů vyplývá, že cena 
ovlivňuje (roční) spotřebu minimálně. Bezprostřední reakce spotřeby na 
konkrétní změnu ceny nejsou předmětem sledování. 

 
 
 
 
Koordinace a financování 

Cíl Činnost Komentář 
33. Fungující a účinná koordinace 2. Zapojení ministra průmyslu a 

obchodu ČR do činnosti RVKPP 
Ministr průmyslu a obchodu byl přijat za člena RVKPP na jednání RVKPP 
dne 30.9.2005 (usnesení č.1/0905) a přijetí bylo schváleni usnesením 
Vlády ČR č.23/2006 ze dne 4.1.2006 (Změna statutu a jednacího řádu 
RVKKP) 
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
 
Mezinárodní spolupráce 

Cíl Činnost Komentář 
1. Reprezentace ČR 
v mezinárodních orgánech a 
institucích 

CR má zastoupení v následujících mezinárodních orgánech a institucích, 
zabývajících se výhradně nebo částečně problematikou drog: 

- Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) 
- Komise OSN pro narkotika (CND) – ČR má pouze statut 

pozorovatel 
- Zasedání velitelů policejních protidrogových útvarů UNODC 
- Světová zdravotnická organizace (WHO) 
- Dublinská skupina 
- Egmontská skupina 
- Evropská unie: 

a) Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog (HDG) 
b) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 

závislost (EMCDDA) 
- Rada Evropy: 

a) Pompidou Group 
b) Moneyval 

 
- Světová banka 
- Mezinárodní měnový fond              

           

40. Výraznější zapojení ČR do 
spolupráce s mezinárodními 
orgány a institucemi 
v protidrogové politice 

2. Aktivní účast odborníků z ČR  v 
mezinárodních orgánech, 
institucích, projektech a 
programech 

Viz předcházející odstavec. Dále je ČR tzv. „junior partnerem“ Německa 
při realizaci projektu Twinning Transition Facility na Slovensku – 
Podpora Akčního plánu boje proti drogám v SR 
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 3. Monitorování  požadavků a 
nabídky volných míst v 
mezinárodních organizacích a 
jejich distribuce resortům 

V roce 2005 a 2006 zastupitelské úřady pokračovaly v monitorování 
požadavků a nabídek volných míst. V současné době jsou obsazena 
čtyři místa v mezinárodních organizacích a institucích, zabývajících se 
problematikou drog, celkem tedy čtyři čeští občané působí v 
následujících institucích: 

- sekretariát Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik (INCB) 
- kancelář UNODC New York  
- UNOF 
- kancelář UNODC Vídeň 

41. Zvýšení úrovně vzdělání a 
informovanosti v oblasti 
mezinárodní protidrogové 
legislativy, spolupráce a aktivit 
 

1. Seminář na téma mezinárodní 
protidrogová legislativa a 
spolupráce 

Seminář se uskutečnil dne 19.1. 2006. Zúčastnilo se ho 40 zástupců 
resortů, krajů a institucí zabývajících se problematikou drog. Program 
semináře: 
- zahájení semináře, úvodní slovo náměstka ministra zahraničních věcí 
p. Pavla Svobody 
- prezentace p. Bernarda Leroye z Divize smluvních záležitostí Úřadu 
OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni na téma „Mezinárodní protidrogová 
legislativa a spolupráce v systému OSN“ 
- prezentace p. Jana Vyčítala, vedoucího úseku justice a vnitra SZ 
Brusel na téma „Mezinárodní spolupráce a pomoc v oblasti drog“ 
- prezentace p. Tomáše Buřila, ředitele odboru vnitřního trhu a 
sektorových politik MZV ČR na téma „Legislativní rámec EU v oblasti 
drog“ 
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Přehled nesplněných, částečně splněných úkolů a úkolů,  u kterých nebyla podána informace 

 
Primární prevence 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění  

1. Účinná koordinace primární 
prevence s jasně vymezenými 
kompetencemi subjektů 
participujících v oblasti  primární 
prevence. 
 

6. Vytvoření návrhu zařazení 
činnosti školních metodiků a 
koordinátorů prevence v 
Katalogu prací 

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
MPSV 

Nesplněno 

2. Vydefinování  základního 
minimálního obsahu a rozsahu 
vzdělávání (curriculum programu) 
povinného pro všechny pracovníky 
PP 

30.9.2005 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

7. Zohlednění výsledků certifikací 
odborné způsobilosti v dotačním 
řízení pro rok 2007 (rozdělování 
finančních prostředků) 

30.11.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP  

Nesplněno 

8. Vytvoření a zavedení do praxe 
Manuálu dobré praxe  

31.12.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MPSV, MZ, MV, 
MO, MS 

Nesplněno 

9. Zavedení do praxe 
Terminologického slovníku pro PP 
 

31.12.2005 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP, MZ, MV, MO, 
MPSV, MS  

Nesplněno 

10. Vytvoření rejstříku/databáze 
certifikovaných poskytovatelů 
služeb v PP 

30.4.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

2. Dostupné, kvalitní  a efektivní 
programy primární prevence 
 

11. Příprava a pilotní ověření  
modelového programu v rámci 
prevence v  zařízeních pro výkon  
ústavní a ochranné výchovy 

30.9.2006 MŠMT ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

3. Dostupnost programů cílené 
primární prevence a včasné 

1. Vytvoření metodických 31.12.2006 MPSV ve spolupráci s 
MŠMT 

Nesplněno 



 2

postupů pro orgány sociálně 
právní ochrany  dětí k propojení 
jejich intervencí v rodině na 
poskytované programy PP 
3. Analýza rizikových pracovních 
skupin z hlediska užívání drog  

31.12.2006 MZ, MPSV, MŠMT, MO, 
MV  

MZ, MPSV, MŠMT, MPO 
 –  Nesplněno 
MV, MO - Splněno 

intervence zaměřené na nejvíce 
ohrožené cílové skupiny  
 
 

4. Podporovat,  financovat a 
monitorovat programy  prevence 
užívání drog pro rizikové 
profesní skupiny  

31.12.2006 MZ, MPSV, MŠMT, MO, 
MV, MPO 

MZ, MPSV, MŠMT, MPO – 
Nesplněno 
MV, MO - Splněno 

Částečně splněno:  2 úkoly 
Nesplněno:               8 úkolů  
 
 
Léčba a následná péče 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

3. Snížení prahu poskytování 
substituční léčby ve Fakultní 
nemocnici s poliklinikou v 
Ostravě 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

6. Vymezit funkci a působnost 
Center pro substituční léčbu 

28.2.2006 MZ Nesplněno 

9. Zmapovat  kapacitu a 
regionální dostupnost  programů 
ambulantní léčby (včetně AT) 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

10. Zmapovat kapacitu a 
regionální dostupnost programů 
detoxifikace a navrhnout 
opatření 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

11. Zmapovat kapacitu 
ambulantní ochranné léčby a 
navrhnout opatření 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

5. Dostupná, kvalitní a provázaná 
síť léčby a následné péče pro 
uživatele legálních i nelegálních 
drog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Zmapovat kapacitu a 
dostupnost služeb  pro 

31.12.2006 RVKPP ve spolupráci 
s MZ, MPSV, MŠMT 

Částečně splněno 
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specifické cílové skupiny a 
navrhnout opatření  
13. Provedení institucionální 
analýzy systému a sítě služeb 
následné péče včetně návrhu 
opatření 

30.9.2005 MPSV ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

14. Rozpracování  opatření  
v oblasti následné péče k  
návrhům usnesení vlády nebo 
jiným legislativním či 
nelegislativním úkolům. 

31.12.2005 MPSV ve spolupráci 
s RVKPP a MZ  

Nesplněno 

15. Realizace navržených 
opatření v oblasti následné péče 
 

31.12.2006 MPSV ve spolupráci 
RVKPP a MZ 

Nesplněno 

16. Provést analýzu stávající 
sítě  zařízení věnujících se 
prevenci a léčbě závislostí na 
alkoholu a nikotinu 

31.12.2005 MZ ve spolupráci s  
RVKPP a MPSV 

Nesplněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Vytvoření adresářů  
psychosociálních služeb v 
regionu  pro potřeby lékařů 

31.12.2006 MZ ve spolupráci s kraji Nesplněno 

3. Poskytovat substituční léčbu 
ve věznicích 

31.12.2006 MS ve spolupráci s MZ Částečně splněno 6. Dostupná a kvalitní léčba pro 
uživatele drog ve věznicích  
 

5. Zvýšit kapacitu ochranné i 
dobrovolné léčby ve vězení 

31.12.2006 MS Částečně splněno 

1. Zmapovat a popsat indikaci 
klientů, průběh léčby, její 
ukončení a předávání klientů do 
dalších typů služeb  

1.7.2006 RVKPP ve spolupráci s MZ 
a MPSV 

Nesplněno 8. Jednoznačná indikace klientů  
k typu péče 

2. Vytvořit  manuál indikace pro 
jednotlivé typy léčby (včetně 
duálních diagnóz) 

31.12.2006 RVKPP ve spolupráci s MZ 
a MPSV 

Nesplněno 

Částečně splněno: 3 úkoly 
Nesplněno:              12 úkolů  
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Snižování rizik 
Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

10. Prevence zdravotních 
poškození způsobených 
v souvislosti s užíváním drog 

5. Finančně podporovat 
programy poskytující informace 
o bezpečném sexu a ochranné 
pomůcky v zařízeních pro 
uživatele drog a ve vězení 

Průběžně MZ ve spolupráci  s 
RVKPP, MS 

Nesplněno 

 6. Vytvořit standard pro léčbu 
virové hepatitidy typu C u 
uživatelů drog a následně o 
standardu proškolit lékaře  

31.12.2006 MZ ve spolupráci s 
RVKPP 

Nesplněno 

Nesplněno:            2 úkoly  
 
 
Snižování nabídky a prosazování práva 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

18. Zvýšený  podíl alternativních 
opatření k trestu odnětí svobody 
uživatelů drog  

1. Posílení personálního stavu   
Probační a mediační služby ČR 

 

Průběžně MS Nepodána informace 

19. Účinné  odhalování 
nedovoleného dovozu, vývozu a 
tranzitu OPL a účinné odhalování 
výroby a distribuce legálních drog 
orgány  Celní správy ČR 
 

4. Vytvoření informačního 
kanálu pro přenos „citlivých“ dat 
a dat podléhajících stupni 
utajení „V“ dle zvláštního 
předpisu mezi jednotlivými 
útvary CS ČR 

31.12.2006 MF Nesplněno 

 

 

 
20. Snížení dostupnosti alkoholu 
a tabáku v obecné populaci a 
mezi mládeží 
 
 

3. Vypracování analýzy citlivosti 
spotřeby alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků na změny 
jejich cen s návrhy opatření 

31.12.2006 MZ ve spolupráci s MF a 
MPO 

Nesplněno 

21. Zvýšení odborné kvalifikace a  
interdisciplinární přístup 
pracovníků  řešících 

1. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
soudce a státní zástupce  

Průběžně 
do roku 
2006 
 

MS Nepodána informace 
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2. Průběžná školení zabývající 
se drogovou problematikou pro 
pracovníky Probační a mediační 
služby 

Průběžně 
do roku 
2006 
 

MS ve spolupráci s MV  
Nepodána informace 

případy drogové trestné činnosti 
(týkající se i oblasti legálních 
drog)  

3. Výběr a vyškolení pracovníků 
útvarů pátraní CS ČR v oblasti 
správy spotřebních daní   

31.12.2006 MF Nepodána informace 

Nesplněno:                   2 úkoly  
Nepodána informace: 4 úkoly  
 
 
Informace, výzkum a hodnocení 

Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

22. Poskytování komplexních, 
objektivních, spolehlivých a 
vyvážených informací o užívání 
drog, jeho dopadech a o 
realizovaných opatřeních 
 
 
 
 

9. Mediální kampaň o rizicích 
kouření a pití alkoholu 

Průběžně MZ Nesplněno 

2. Sestavení pracovní skupiny 
pro vytvoření systému indikátorů 
pro sledování užívání alkoholu a 
tabákových výrobků a jejich 
následků 

31.12.2005 MZ ve spolupráci s 
RVKPP, MŠMT, MPSV, 
ČSÚ 

Nesplněno 25. Dostupná a úplná data o 
užívání alkoholu a tabákových 
výrobků a jejich následků 
 

4. Vypracovat Výroční zprávu o 
stavu v užívání alkoholu a 
tabákových výrobků a o jejich 
dopadech v ČR 

31.12.2006 MZ Nesplněno 

Nesplněno: 3 úkoly  
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Koordinace a financování 
Cíl Činnost Termín Zodpovídá Plnění 

34. Jasně definované a 
vymezené kompetence orgánů 
státní správy a samosprávy 

4. Zhodnocení opatření v oblasti 
protidrogové politiky v krajích 

30.6.2005 
30.6.2006 

RVKPP ve spolupráci s 
kraji 

Částečně splněno 

1. Komplexní vzdělávání 
pracovníků resortů  
 
 

31.12.2006 
 
 
 

RVKPP ve spolupráci s MZ, 
MŠMT, MPSV, MV, MF, MS, 
MO, MZV, MZe 
 

Částečně splněno 35. Informovaní  a odborně 
vzdělaní pracovníci resortů a 
krajů v protidrogové politice 
 
 
 
 

3. Národní konference 
k protidrogové politice ČR 

31.12.2006 RVKPP 
 

Nesplněno 

Částečně splněno:  2 úkoly 
Nesplněno:               1 úkol  
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