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Úvod
Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od r. 1993. Dne
3. března 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany
před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými ministry; statut poradního orgánu
vlády získala Meziresortní protidrogová komise usnesením vlády ze dne 18. srpna 1993 č. 446. V r. 2001
byla Meziresortní protidrogová komise přejmenována na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky
(dále „Rada“).
Hlavní náplní tohoto iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou politiku je
vytváření jednotné a komplexní národní strategie, její koordinace a spolupráce při praktické implementaci
národní strategie na centrální a místní úrovni. Jeho členy od počátku byli ministři příslušných resortů, do
jejichž působnosti problém užívání drog ve společnosti nějak zasahuje.
Statut Meziresortní protidrogové komise i Rady byl několikrát aktualizován. K významné aktualizaci došlo
12. prosince 2007 usnesením vlády č. 1389, kdy se Rada rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády,
a to: o zástupce Asociace krajů České republiky (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města
Prahy), dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně a konečně o zástupce¨nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí. Tímto krokem došlo k formálnímu uznání úlohy a postavení odborné veřejnosti a neziskových
organizací při tvorbě drogové politiky. K další (a poslední) aktualizaci Statutu došlo dne 14.září 2011
usnesením vlády č. 685. Vláda tímto usnesením potvrdila členství odborných společností a krajů v Radě a
rozšířila členy Rady o experta jmenovaného předsedou Rady (např. poradce předsedy vlády pro oblast
zahrnující protidrogovou politiku).
K nejvýznamnějším dokumentům, které Rada v r. 2011 projednala nebo schválila patřily: návrh na změnu
Statutu a Jednacího řádu Rady, Národní akční plán drogového informačního systému na období 2011 –
2012, Zpráva o průběhu implementace Akčního plánu 2010 – 2012. V r. 2011 proběhl proces sjednocování
statutů jednotlivých výborů Rady. Rada proto schválila nové statuty Výboru zástupců resortů a institucí,
Výboru zástupců regionů a Poradního výboru pro sběr dat o drogách.
Další významnou agendou Rady v r. 2011 bylo, jako již po několik posledních let, schvalování výše dotací
v rámci dotačního řízení Rady na projekty protidrogové politiky, které zajišťují základní dostupnost služeb
pro uživatele drog. Další důležitou oblastí činnosti Rady je schvalování certifikací odborné způsobilosti
programů a služeb pro problémové uživatele drog a závislé a monitorování certifikačního procesu.
Rada i v r. 2011 naplnila svůj mandát a přes určitá úskalí a slabiny koordinace zůstává v oblasti
protidrogové politiky nezastupitelným orgánem s vysokou autoritou. Její dlouhodobé působení je zárukou
kontinuity a stability protidrogové politiky České republiky.
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1 Předseda a členové
Funkční období členů Rady se podle čl.3, odst. 8 Statutu Rady kryje s funkčním obdobím vlády.
Jméno
RNDr. Petr Nečas
Mgr. Jindřich Vobořil
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Mgr. Radek John
Jan Kubice
Mgr. Josef Dobeš
Dr. Ing. Jaromír Drábek
JUDr. Jiří Pospíšil
RNDr. Alexandr Vondra
Ing. Miroslav Kalousek
Mgr. Monika Šimůnková
Ing. Martin Tesařík

MUDr. Petr Popov

Mgr. Sylva Majtnerová

MUDr. Pavel Bém

Funkce v reprezentované
instituci
předseda vlády
Ředitel Odboru
protidrogové politiky
ministr zdravotnictví
ministr vnitra
ministr vnitra
ministr školství, mládeže a
tělovýchovy
ministr práce a sociálních
věcí
ministr spravedlnosti
ministr obrany
ministr financí
vládní zmocněnkyně pro
lidská práva
zástupce Rady Asociace
krajů České republiky –
hejtman Olomouckého
kraje
předseda Společnosti pro
návykové nemoci České
lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
výkonná ředitelka Asociace
nestátních organizací
poskytujících adiktologické
a sociální služby pro osoby
ohrožené závislostním
chování
expert jmenovaný
předsedou Rady

Funkce v Radě

Členem Rady od

předseda
výkonný
místopředseda
člen
člen
člen
člen

14. 7. 2010
16. 6. 2010
14. 7. 2010
14. 7. 2010 – 21.4.2011
22.4.2011
14. 7. 2010

člen

14. 7. 2010

člen
člen
člen
člen

14. 7. 2010
14. 7. 2010
14. 7. 2010
16.2.2011

člen

21.12.2010

člen

15.1.2011

členka

15.1.2011

člen

1.10.2011
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2 Zaměstnanci sekretariátu Rady
Sekretariát Rady odpovídá za praktickou implementaci a každodenní koordinaci drogové politiky,
včetně zabezpečení činnosti výborů a pracovních skupin Rady.
Součástí sekretariátu Rady je Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále „NMS“),
které bylo zřízeno usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643. Jedná se o odborné pracoviště, které
zajišťuje sběr, analýzu a interpretaci dat o jednotlivých aspektech užívání legálních a nelegálních drog.
Každoročně vypracovává zhodnocení drogové situace a realizovaných opatření v podobě Výroční zprávy o
stavu ve věcech drog v ČR.
Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu Rady vykonává
Odbor protidrogové politiky, který tvoří dvě oddělení – oddělení koordinace a financování protidrogové
politiky a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2011 a odpovědnosti:
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel Odboru
protidrogové politiky,
výkonný místopředseda
Rady, národní
protidrogový koordinátor
asistentka ředitele odboru

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho
činnost
plnění úkolů vyplývající z funkce výkonného
místopředsedy Rady a národního protidrogového
koordinátora
administrativní, organizační a koordinační
zajištění agend ředitele odboru a chodu
sekretariátu odboru

Eva Špačková

Oddělení koordinace a financování
Ing. Lucia Kiššová

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost

Bc. Hana Rendlová

referentka

Mgr. Petr Chytil
(do 12/2011)
Mgr. Romana Brzobohatá
(od 07/2011)
Mgr. Blanka Petrošová
(od 09/2011)
Tomáš Klíma, DiS.
Mirka Pragen
(úvazek 0,75)
Michaela Hochmanová

referent
referentka

vertikální a horizontální koordinace protidrogové
politiky
financování protidrogové politiky, dotace a
kontrolní činnost
veřejné zakázky a dotace

referentka

koordinace, síť služeb

referent
referentka

kvalita služeb protidrogové politiky, dotace
zahraniční spolupráce

referentka

vztahy s veřejností

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
MUDr. Viktor Mravčík
Markéta Grygarová, DiS.
Mgr. Vlastimil Nečas

Mgr. Roman Pešek
(do 8/2011)

vedoucí oddělení
asistentka vedoucího
oddělení
referent

referent

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost
administrace a správa dat
monitoring a výzkum
- infekční onemocnění
- léčba
- harm reduction
monitoring a výzkum
- trestněprávní oblast
- systém včasného varování před novými drogami
- prevence
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Mgr. Kateřina Grohmannová
(od 09/2011, úvazek 0,5)

referentka

Mgr. Michaela Horáková
(do 05/2011)

referentka

Mgr. Pavla Chomynová
(od 06/2011, úvazek 0,2
od 11/2011 úvazek 0,5)
Mgr. Lucie Grolmusová
(od 06/2011, úvazek 0,5)

referentka

Ing. Eva Škrdlantová
(úvazek 0,2)
Ing. Libuše Knytlová
(pracuje pro celý odbor)

referentka

referentka

referentka

monitoring a výzkum
- trestněprávní oblast
- systém včasného varování před novými drogami
- prevence
monitoring a výzkum
- populační průzkumy
- problémoví uživatelé drog
monitoring a výzkum
- populační průzkumy
monitoring a výzkum
- populační průzkumy
- publikace
editor stránek www.drogy-info.cz
člen redakční rady www.vlada.cz
Ekonomika, zahraniční granty
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3 Přehled činnosti
3.1 Zasedání Rady - přehled a základní projednávaná témata
V roce 2011 se uskutečnila čtyři jednání Rady:
Jednání Rady dne 1. 3. 2011 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

II. Návrh na rozdělení dotací z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před drogami, alkoholem,
nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011
III. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na udělení certifikací programům protidrogové politiky
IV. Informace o pozměňovacím návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
V. Různé:
Informace o stavu sběru dat o přestupcích podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
Jednání Rady dne 17.května 2011 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

II. Návrh na změnu Statutu a Jednacího řádu RVKPP
III. Informace o dotačních řízeních rezortů a RVKPP pro programy protidrogové politiky na r.2012
IV. Certifikace odborné způsobilosti návrhy na udělení certifikací programům protidrogové politiky
V. Národní akční plán drogového informačního systému na období 2011 – 2012
VI. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2010
VII. Přehled složení výborů RVKPP
VIII. Zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních aktivitách realizovaných
v gesci resortů a RVKPP za rok 2010
Jednání Rady dne 23. června 2011 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

II. Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové
politiky
III. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na dělení certifikací programům protidrogové politiky
IV. Informace o činnosti pracovní skupiny k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu
a jiných návykových látek
V. Zpráva o vývoji situace v oblasti nabídky metamfetaminu, včetně dostupnosti prekurzorů pro jeho
výrobu
VI. Situace v oblasti nových, převážně syntetických drog v Evropě
VII. Informace o průběhu 54. zasedání Komise OSN pro narkotika
VIII. Různé - Informace z jednání Výboru zástupců regionů
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Jednání Rady dne 20. října 2011 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

II. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2010
III. Zpráva o průběhu implementace Akčního plánu 2010 – 2012
IV. Realizace protidrogové politiky v krajích v roce 2010 – souhrnná zpráva
V. Statut výborů zástupců, resortů a institucí, Výboru zástupců regionů a Poradního výboru pro sběr
dat o drogách
VI. Metodika zajištění protidrogových služeb ve vězení NNO
VII. Certifikace odborné způsobilosti – návrhy na udělení certifikací programům protidrogové politiky
VIII. Různé
a) Informace o inovaci standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog
b) Směrnice č. 20/2011 vedoucího Úřadu vlády České republiky o poskytování neinvestičních dotací
k financování programů protidrogové politiky – znění pro informaci Radě
c) Informace o procesu nasdílení výkonů pro odbornost adiktologa

3.2 Výbory Rady
Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila Rada pět stálých pracovních výborů, jejichž činnost zajišťuje
sekretariát Rady.

3.2.1 Výbor zástupců resortů a institucí
Výbor zástupců resortů a institucí zřídila Rada svým usnesením dne 21. června 1999. Ve Výboru se
setkávají pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo instituci odpovídají za realizaci
opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky postupu a spolupráce ve veřejné správě,
zejména na centrální úrovni. V roce 2007 byl změněn statut Výboru zástupců resortů a institucí a řádnými
členy se stali nově zástupci Úřadu vlády České republiky - Sekce pro lidská práva, Společnosti pro
návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Asociace nestátních organizací
poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, vysokých škol a
výzkumných pracovišť. Poslední aktualizací Statutu Výboru se v říjnu 2011 Výbor zástupců resortů a
institucí rozšířil o zástupce České asociace adiktologů.
Složení Výboru k 31. prosinci 2011:
Jméno
Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil
Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. Petr Hanuš
MUDr. Stanislava Pánová
Mgr. Martin Linhart
Ing. Pavel Novotný
mjr. Pavel Hofman
plk. Mgr. Jaroslav Doskočil
Mgr. Simona Kostrhunová
vrchní rada plk. PhDr. Pavel Horák

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Generální ředitelství cel, Celní správa ČR
Ministerstvo obrany
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti - Generální ředitelství
Vězeňské služby ČR

plk. Mgr. Jakub Frydrych

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR

Mgr. Eva Marešová

Ministerstvo zdravotnictví – Inspektorát OPL
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Ing. Ludmila Gočálová
RNDr. Jaroslav Pažout
neobsazeno
PhDr. Mgr. Andrea Baršová
Ing. Lucia Kiššová
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.
Mgr. Jiří Richter

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ondřej Sklenář, Bc.

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Úřad vlády ČR – Sekce pro lidská práva, sekretariát
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky
Společnost pro návykové látky České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Asociace nestátních organizací poskytujících
adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené
závislostním chování
Zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1.
lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Česká asociace adiktologů

Výbor zástupců resortů a institucí se v roce 2011 sešel celkem 6krát. Jednání souvisela především,
s jednáním Rady, kde členové Výboru projednávali materiály, které byly následně předloženy k projednání
Radě. Zvlášť jednání proběhla k tématům Podpora realizace aktivit specificky zaměřených na redukci
intenzivního užívání konopných drog v roce 2011 (15.2.2011) a k návrhu Statutu Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (15.3.2011).

3.2.2 Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu - výdaje na
protidrogovou politiku
Výbor Rady pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále „Dotační výbor“) byl zřízen
usnesením Rady dne 21. června 1999. Dotační výbor hodnotí a projednává žádosti o poskytnutí dotací na
programy protidrogové politiky, navrhuje výši účelové dotace u jednotlivých projektů a předkládá je Radě ke
schválení. Poslední aktualizace statutu Dotačního výboru proběhla v září 2007.
Složení Výboru k 31. prosinci 2011:
Jméno
Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil
Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. Jarmila Vedralová
Daniel Dárek
Ing. Pavel Novotný
Mgr. Ferdinand Raditsch
plk. Mgr. Jaroslav Doskočil
JUDr. Hana Frištenská
Ing. Lucia Kiššová

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo financí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obrany
Úřad vlády České republiky - sekretariát Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

V r. 2011 se Dotační výbor sešel celkem 5krát. K základním projednávaným tématům patřilo v únoru
projednání návrhů dotací na projekty protidrogové politiky s ohledem na navýšení kapitoly Úřadu vlády ČR o
10 mil Kč určených na realizaci Akčního plánu protidrogové politiky a dále v listopadu projednání mimořádné
podpory programům protidrogové politiky. V průběhu roku také projednával žádosti o udělení výjimky ze
70 % podílu státního rozpočtu na financovaní projektu a návrh na změnu statutu Dotačního výboru.

3.2.3 Poradní výbor pro sběr dat o drogách
Výbor byl ustaven usnesením vlády ze dne 26. března 2003 č. 296 jako pracovní orgán Rady, který dohlíží
na činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při monitorování situace v
oblasti užívání drog a jeho následků. Jeho členy jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog
9
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a jeho dopadů z různých vědních oborů. Statut Výboru byl naposledy aktualizován usnesením Rady ze dne
20. října 2011 č. 05.
Složení Výboru k 31. prosinci 2011:
Jméno
Předseda
PhDr. Ladislav Csémy
Členové
MUDr. Viktor Mravčík
Mgr. Vladimír Sklenář
Bc. Radmila Jiřičková
Mgr. Jarmila Vedralová
Ing. Michal Řeháček
neobsazeno
pplk. Ing. Petr Kočí
kpt. Bc. Marek Sokol
neobsazeno
prim. MUDr. Petr Popov
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ing. Blanka Nechanská
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Mgr. Jiří Richter

Reprezentovaná instituce
Psychiatrické centrum Praha
Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko
pro drogy a drogové závislosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Ministerstvo vnitra
Národní protidrogová centrála služby kriminální
policie a vyšetřování Policie ČR
Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství
cel, Celní správa ČR
Asociace krajů České republiky
Společnost pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví,
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Asociace nestátních organizací poskytujících
adiktologické a sociální služby pro osoby
ohrožené závislostním chováním

V roce 2011 se uskutečnila dvě jednání Výboru. Dne 4. dubna výbor projednal a schválil Národní akční plán
drogového informačního systému (dále „NAPDIS“) na r. 2011-2012 a doporučil jej předložit ke schválení
Radě na jejím nejbližším zasedání. Dále Výbor jednal dne 19. září, kdy byla projednána Výroční zpráva o
stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010; Výbor doporučil předložit Výroční zprávu Radě a
následně ji pak předložit vládě České republiky a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou
závislost (dále „EMCDDA“).

3.2.4 Výbor pro udělování certifikací (Certifikační výbor)
Výbor pro udělování certifikací byl zřízen usnesením Rady dne 29. ledna 2004. Výbor předkládá Radě
návrhy udělení, neudělení či odebrání certifikace odborné způsobilosti. Jeho členy jsou zástupci resortů,
krajů a odborné společnosti. Statut Certifikačního výboru byl naposledy aktualizován v lednu 2010.
Složení Výboru k 31. prosinci 2011:
Jméno
Předseda
Ing. Lucia Kiššová
Členové
Tomáš Klíma, DiS.
Mgr. Jarmila Vedralová
Bc. Radmila Jiříčková (od června 2011)
Mgr. Martina Budinská (od května 2011)
Mgr. Marcel Wohlgemuth
Mgr. Jiřina Ludvíková

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
KÚ Pardubického kraje
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Mgr. Ondřej Počarovský

MUDr. Dušan Randák

Asociace nestátních organizací poskytujících
adiktologické a sociální služby pro osoby
ohrožené závislostním chování
Společnost pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

V roce 2011 Výbor pro udělování certifikací jednal čtyřikrát (26. ledna, 30. března, 26. května, 21.září) a
projednal celkem 37 místních šetření.

3.2.5 Výbor zástupců regionů
Výbor zástupců regionů byl ustaven usnesením Rady ze dne 21. září 2007 a byl zřízen za účelem
zefektivnění koordinace mezi státem a samosprávou. Výbor nahradil Pracovní skupinu Vertikální koordinace
protidrogové politiky, která byla zřízena usnesením Rady v roce 2003. Výbor zahájil svou činnost jednáním
v říjnu 2007. Členy Výboru jsou krajští protidrogoví koordinátoři.
Složení Výboru k 31. prosinci 2011:
Jméno
předsedkyně
Bc. Hana Rendlová
Členové
Mgr. Nina Janyšková
Bc. Jiří Neumann
Mgr. Marek Nerud
Ing. Pavlína Kučerová
Bc. Šárka Benešová
Bc. Ivana Humlová
Ing. Jitka Sochová
Mgr. Jiřina Ludvíková
Mgr. Petr Švanda
Mgr. Lenka Možná
Mgr. Petr Horyanský
Mgr. Jitka Marková
Mgr. Zuzana Starostová

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Magistrát hl.m. Prahy
KÚ Středočeského kraje
KÚ Jihočeského kraje
KÚ Plzeňského kraje
KÚ Karlovarského kraje
KÚ Ústeckého kraje
KÚ Libereckého kraje
KÚ Pardubického kraje
KÚ kraje Vysočina
KÚ Jihomoravského kraje
KÚ Zlínského kraje
KÚ Moravskoslezského kraje
KÚ Olomouckého kraje

V roce 2011 se uskutečnila dvě jednání Výboru (v únoru a červnu). K základním projednávaným tématům
patřily současný stav a výhledy a zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích. Součástí jednání bylo
pravidelné předávání aktuálních informací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti vyplývající z monitoringu drogové situace v ČR. V roce 2011 se krajští protidrogoví koordinátoři
také v březnu zúčastnili společného setkání s Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR a jednání Dotačního výboru k návrhům dotací pro projekty protidrogové politiky pro rok 2011.

3.3 Stálé pracovní skupiny a ad-hoc pracovní orgány
Pro plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu 2010-2012 zřídila Rada na základě svého statutu stálé nebo
ad hoc pracovní orgány.

3.3.1 Stálé pracovní skupiny
Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina
Resortní koordinační skupina (dále „RKS“) byla zřízena usnesením vlády č. 427/2003. RKS je odpovědná za
přípravu instrukcí na jednání Horizontální pracovní skupiny pro problematiku drog a instrukcí pro přípravu
projednávání určité problematiky na COREPERech. Hlavním gestorem RKS je ředitel sekretariátu Rady,
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který v případě potřeby svolává pracovní schůzku RKS, či zašle spolu gestorům podklady pro zpracování
příslušné instrukce elektronicky. Členy RKS jsou zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí a Celní protidrogové jednotka Celní správy ČR.
V roce 2011 komunikace se členy RKS probíhala elektronickou formou.
Pracovní skupina Rady pro nelátkové závislosti
Personální složení a strategický záměr činnosti pracovní skupiny pro nelátkové závislosti byly schváleny
Radou dne 25. ledna 2008. Pracovní skupina byla založena za účelem spolupracovat na tvorbě nové
legislativy týkající se loterií a sázkových a jiných her. Činnost skupiny organizačně a administrativně
zajišťoval/zajišťuje úsek ministra/zmocněnce pro lidská práva a národnostní menšiny. Po mnoha
personálních změnách a zvláště po odchodu ředitele Sekce pro lidská práva, bývalého náměstka ministra
pro lidská práva a národnostní menšiny Czeslava Walka, činnost této pracovní skupiny zanikla.
Pracovní skupina „Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“
Cílem pracovní skupiny je za účasti zástupců relevantních subjektů a institucí zpracovat konkrétní návrhy na
opatření směřující k prevenci a snížení rizik užívání drog účastníky tanečních akcí. Členy jsou zástupci
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze (dále „Centrum adiktologie“), Psychiatrického centra Praha, Ústavu lékařské informatiky
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zástupci nestátních neziskových organizací - Centra
protidrogové prevence a terapie, o.s. Podané ruce, Chilli.org, o.s. Prevent a zástupci promotérů – Techno.cz
a vydavatelství xPublishing. V roce 2011 se skupina sešla v dubnu. Byla projednána příprava publikace
určené pro promotéry tanečních akcí, které cílem je seznámit pořadatele s dobrou praxí v oblasti ochrany
zdraví návštěvníků tanečních akcí.
Pracovní skupina pro metamfetamin
Cílem pracovní skupiny je zabývat se komplexně a dlouhodobě problematikou metamfetaminu - jeho
zneužíváním, distribucí, nelegální výrobou, dostupností vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů
výroby (a souvisejícími dopady na veřejné zdraví a životní prostředí). V roce 2011 se skupina sešla jednou
(12. května), kdy projednala aktuální situaci v oblasti nabídky a užívání pervitinu, dostupnosti léků
s obsahem pseudoefedrinu a pomocných látek pro výrobu pervitinu (zejména červeného fosforu). Dalším
tématem byla příprava novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a samostatného zákona o
prekurzorech.

3.3.2 Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
Pracovní skupina „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“
Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů, sbírá výsledky z
1
nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru „Užívání drog v populaci“. Je složena ze zástupců
odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské studie. Jejími členy jsou odborníci
zastupující Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále „ÚZIS“), Psychiatrické centrum Praha,
Centrum adiktologie, Psychologický ústav Akademie věd ČR a Lékařské informační centrum. Pracovní
skupina se v roce 2011 nesešla, v roce 2011 probíhaly schůzky realizačního týmu studie ESPAD (Evropská
školní studie o alkoholu a jiných drogách), která byla realizována v roce 2011.
Pracovní skupina „Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog"
Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem je
především zajištění sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění propojenosti systému sběru dat
mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování aktivních uživatelů drog především
v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog. Členy
pracovní skupiny jsou zástupci ÚZIS, Centra adiktologie, Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice,
Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, AIDS center a nestátních neziskových organizací. Ve skupině
byl připravován průzkum léčby VHC u injekčních uživatelů drog v centrech pro léčbu virových hepatitid
v ČR, který se uskutečnil v únoru-březnu 2011. V rámci působnosti pracovní skupiny byl v r. 2011 iniciován
překlad nové metodiky ECDC a EMCDDA pro oblast prevence šíření infekčních onemocnění mezi
1 1

EMCDDA vyvinulo 5 klíčových indikátorů, které představují minimální soubor dat, umožňující kvalifikovaně zhodnotit míru a
závažnost zneužívání drog na mezinárodní, národní, regionální či lokální úrovni. Klíčovými indikátory jsou: Populační a školské
průzkumy, odhady prevalence problémového užívání drog, žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog, infekční nemoci spojené s
užíváním drog, předávkování a úmrtí spojená s užíváním drog.
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injekčními uživateli drog. Tato nová doporučení přináší další argumentační oporu pro prosazování účinných
intervencí v prostředí nízkoprahových služeb. Tyto intervence mají pomoci včasné diagnostice onemocnění
a konsekventně tedy mají pomoci snížit rizika dalšího šíření onemocnění spojených s injekční aplikací drog.
Pracovní skupina „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog"
Pracovní skupina se věnuje problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili v
daném roce ve zdravotnických nebo nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve
struktuře požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. Členy pracovní skupiny jsou odborníci
zastupující ÚZIS, Centrum adiktologie, Státní zdravotní ústav, Hygienickou stanici, Generální ředitelství
Vězeňské služby ČR a nestátní neziskové organizace. V roce 2011 neproběhlo jednání této pracovní
skupiny, nicméně příslušná agenda je kontinuálně projednávána v rámci jiných odborných platforem a akcí
(např. Rada Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, školení pro léčebná
centra na téma sběr dat – viz dále). V roce 2011 začaly probíhat legislativní změny související s registrem
Žádosti o léčbu.
Pracovní skupina „Úmrtí spojená s užíváním drog“
Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně lékařských oddělení v
ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR.
Členy jsou především soudní lékaři a toxikologové, zástupci Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR, ÚZIS a Českého statistického úřadu. V roce 2011 se skupina sešla v říjnu.
Diskutovaly se mimo jiné stav a trendy ve výskytu předávkování drogami, novinky ve speciálním registru a v
obecném registru mortality, aktuální situace v toxikologickém vyšetřování a nálezech omamných a
psychotropních látek v tělech zemřelých při dopravních nehodách, otázka kódování vnějších příčin úmrtí v
připravované 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů. V rámci
setkání proběhla mimo jiné také porada k připravovanému národnímu zdravotnímu registru pitev na soudně
lékařských odděleních.
Pracovní skupina „Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog“
Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog a metodickými
otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. Členy jsou zástupci Hygienické stanice hl. m.
Prahy, ÚZIS, Centra adiktologie a Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR. V roce 2011 se pracovní skupina nesešla.
Pracovní skupina „Data trestněprávního sektoru“
Pracovní skupina se zabývá otázkami sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti,
jejich kvalitou a srovnatelností na národní i mezinárodní úrovni. Členy pracovní skupiny jsou zástupci
Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Celní protidrogové jednotky
Celní správy ČR, Probační a mediační služby ČR (dále „PMS“), Vězeňské služby ČR, Ministerstva
spravedlnosti, Centra adiktologie, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Českého statistického
úřadu. Pracovní skupina se v r. 2011 sešla jednou (duben). Diskutována byla témata týkající se sběru dat za
r. 2010, jejich dostupnosti a kvality. Dalším bodem jednání byly projekty a výzkumy realizované v roce 2010
– pilotní projekt zaměřený na ověření možností testování v rámci PMS, studie užívání drog v českých
věznicích a výzkum kriminální kariéry pachatelů drogové kriminality.
Pracovní skupina „Systém včasného varování před novými drogami"
Pracovní skupina zajišťuje funkčnost celostátního informačního systému „Systém včasného varování“
(Early-warning System, EWS), který byl schválen Radou v červenci 2005 usnesením č. 5/0705. Hlavním
úkolem je rychlá výměna informací o výskytu a účincích nových psychoaktivních látek mezi subjekty jak z
oblasti veřejně zdravotní a sociální, tak z oblasti trestněprávní s cílem minimalizovat negativní dopady
užívání těchto látek. Členy jsou zástupci Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR, Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Kriminalistického ústavu Praha, Ústavu
lékařské informatiky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstva zdravotnictví, Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, Psychiatrického centra Praha, Celní protidrogové jednotky Celní správy ČR,
Ústavu farmakologie 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národní jednotky Europolu Policie ČR a
o.s. Podané ruce. V roce 2011 se skupina sešla dvakrát (duben, prosinec) a diskutována byla zejména
aktuální situace ve výskytu nových látek a systém sběru dat. Významné téma představovala také novela
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která vešla v platnost v dubnu 2011. Přílohy tohoto zákona
byly rozšířeny o 33 nových látek, z toho 30 syntetických drog.
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3.3.3 Ad-hoc pracovní skupiny
Pracovní skupina pro léčebné konopí
V srpnu 2011 vznikla pracovní skupina expertů pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, za
podpory předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové a pod vedením děkana
1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Úkolem pracovní skupiny expertů bylo zpracovat návrh
nutných legislativních změn tak, aby se mohl využít potenciál konopí pro léčebné účely. Pracovní skupina
pracovala do konce roku 2011při sekretariátu Rady. Svou činnost ukončila koncem prosince 2011 a předala
své návrhy předsedovi vlády ČR.
Pracovní skupina k Projektu ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu a jiných návykových
látek
V únoru 2011 vznikla tato společná mezirezortní pracovní skupina v rámci sekretariátu Rady, která byla
ustanovena z pověření předsedy vlády ČR. Úkolem skupiny bylo zpracování legislativního návrhu
novelizace tabákového zákona s cílem omezit dostupnost alkoholu pro děti a mládež do 18 let, a to
především zefektivněním vymahatelnosti práva a zvýšením odpovědnosti provozovatele zařízení, ve kterém
je podáván alkohol, a zpřísněním sankcí. Pracovní skupina ukončila svojí činnosti začátkem r. 2012.

3.4 Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady - semináře, školení, konference, kampaně,
články v odborném tisku, další aktivity2
Semináře
-

Seminář k vyúčtování dotací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2010 pro
ekonomy a/nebo účetní jednotlivých nestátních neziskových organizací, příjemců dotací (leden
2011)

-

Seminář pro žadatele o dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2012 (říjen
2011)

-

Seminář pro poskytovatele služeb nazvaný „Evidence a výkaznictví v drogových službách“
(prosinec 2011 a únor 2012)

-

Prezentace na seminářích Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně v Apolináři (průběžně)

Konference
-

V. adiktologická konference Jihočeského kraje, Červená nad Vltavou, prezentace „Drogová situace
v ČR v r. 2010“ (20.-21.10.2011)

-

AT konference České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně – Závislosti a veřejné zdraví
(duben 2011)

Články v odborném tisku

2

-

Mravčík V, Skařupová K, Orlíková B, Zábranský T, Karachaliou K, Schulte B. (2011) Use of gelatine
capsules for application of methamphetamine: a new harm reduction approach. Int J Drug Policy.
Mar;22(2):172-3.

-

Mravčík V, Nechanská B, Št'astná L. (2011) Lůžková péče o uživatele a závislé na návykových
látkách v ČR ve zdravotnické statistice od r. 1959 [Residential care for substance users and addicts
in the Czech Republic according to the health statistics since 1959] Epidemiol Mikrobiol Imunol.
Feb;60(1):21-31.

Pracovníci sekretariátu Rady následující akce organizovali nebo se jich aktivně účastnili
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-

Mravčík V, Nechanská B, Št'astná L. (2011) Ambulantní péče o uživatele a závislé na návykových
látkách v ČR ve zdravotnické statistice od roku 1963 [Outpatient Care for Substance Users and
Addicts in the Czech Republic in Health Statistics since 1963] Epidemiol Mikrobiol Imunol.
Jun;60(2):64-73.

-

Běláčková, V., Mravčík, V., & Zábranský, T. (2011). Nové drogy jako nová výzva protidrogové
politiky. Adiktologie, 11(2), 65-68.

-

Kiššová, L., & Mravčík, V. (2011). Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 20052009. Výzkumný design a souhrn hlavních výsledků. Adiktologie, 11(2), 72-80.

-

Kvášová, S. Nečas, V. (2011) HIV/AIDS v českých denících v proměnách času. Adiktologie (3)

-

časopis Adiktologie / March / 2011 ; Vobořil, J. : Český projekt ochrany dětí a mládeže před
zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek v kontextu Globální strategie pro omezování
škodlivého užívání alkoholu SZO

Prezentace v médiích
Téma protidrogové politiky bylo v r. 2011 pravidelně medializováno. Pokryté byly hlavní deníky, hlavní
večerní zpravodajství a zpravodajství ČT24. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil
poskytoval pravidelně rozhovory Českému rozhlasu i soukromým rozhlasovým stanicím, zahraničním
deníkům a regionálním deníkům. Protidrogové politice se věnovalo zpravodajství i na internetu.
Tiskové konference
Dne 15. listopadu 2011 se konala tisková konference s pracovním názvem „Media day“ (dvouhodinová
tisková konference a následně celý den vyhrazený pro komunikaci s médii) ke zveřejnění Výroční zprávy za
rok 2011: stav drogové problematiky (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) .
Výroční zpráva, statistické a další doprovodné materiály, internetová prezentace a tiskové zprávy jsou
připravovány pro všechny země sítě Reitox /země EU, Norsko, kandidátské země EU/ jednotně
v jazykových mutacích, tzn. i v češtině. Současně s evropskou zprávou byla prezentována i data z Výroční
zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010.
Další tiskové konference:
-

Tisková konference ke schválení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2010-2012 (20. 1. 2011)

-

Společná tisková konference s Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR na Policejním prezidiu – Operace Sang (10. 3. 2011)

-

Tisková konference národního protidrogového koordinátora – setkání s médii – Informační centrum
vlády v budově Vladislavova (12.4.2011)

-

Tisková konference pracovní skupiny pro zpřístupnění konopí v ČR pro léčbu a výzkum (15.9.2011)

-

Tisková konference pracovní skupiny pro zpřístupnění konopí v ČR pro léčbu a výzkum
(24.10.2011)

-

Tisková konference pracovní skupiny pro zpřístupnění konopí v ČR pro léčbu a výzkum (8.12.2011)

-

Media Day k Výroční zprávě za rok 2011 Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou
závislost (15.11. 2011)

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy jsou vydávány podle povahy sdělení buďto s hlavičkou Tisková zpráva sekretariátu Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky nebo pod hlavičkou Tisková zpráva Národního monitorovacího
střediska pro drogy a drogové závislosti. Ke každé tiskové konferenci je rovněž vydána jedna tisková
zpráva. Tiskové zprávy jsou zasílány v elektronické podobě České tiskové kanceláři, jednotlivým redakcím a
novinářům, kteří pravidelně informují o drogové problematice (celkem cca 50 adres).
V roce 2011 byly vydány následující tiskové zprávy:
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-

Národní protidrogový koordinátor žádá rychlou změnu zákona 167/1998 o návykových látkách
(17.1.2011)

-

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2012 schválen
(20.1.2011)

-

Národní monitorovací středisko při Úřadu vlády ČR má na svém kontě další vydavatelský počin
zaměřený na poradenství pro uživatele konopných drog (3.1.2011)

-

Národní protidrogový koordinátor vítá rychlý postup novelizace zákona (8.4.2011).

-

Represe ani legalizace neřeší drogovou problematiku (5.6.2011)

-

Press release by prime ministr Petr Nečas on the report by the global Commission on Drug Policy
(21.6.2011)

-

Prohlášení ombudsmana k testování alkoholu u mladistvých je velkým rizikem (7.7.2011)

-

Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila – k prohlášení
bývalého premiéra Stanislava Grosse k článku : „Pomáhal drogové mafii , podezírá expert Grosse“
uvedený na internetovém serveru www.lidovky.cz dne 21.července 2011 (22.7.2011)

-

Drogy ve věznicích jsou fakt, který nás trápí mnoho let a je nezbytné zavádět další opatření, běžná
v rozvinutých zemích, říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (9.8.2011)

-

Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k Petici za legislativní
změny zpřístupňující pacientům v ČR léčbu konopím a umožňující jeho výzkum (18.8.2011)

-

Protidrogový koordinátor: Nechme odborníky připravit návrh legalizace konopí pro léčbu (26.8.2011)

-

Odborníci zahájili jednání o užívání konopí k léčebným účelům (15.9.2011)

-

Přesun drogové scény na určené místo odpovídá postupům všech evropských zemí (22.9.2011)

-

Nebezpečná droga fentanyl není nová droga (3.10.2011)

-

Pracovní skupina podpořila zpřístupnění konopí k léčebným účelům, nyní pracuje na zákonech
(24.10.2011)

-

Výroční zpráva o drogách v Evropě dnes zveřejněna (15.11.2011)

-

Řada členských zemí OSN zvažuje zásadní změny k přístupu k drogové problematice (16.11.2011)

-

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR prošla vládou (18.11.2011)

-

Pracovní skupina připravila návrh legislativních změn umožňujících zpřístupnění konopí pro léčbu
v ČR (8.12.2011)

Další
V červenci 2011 byla slavnostně zahájena výstava v Muzeu Policie ČR věnována 20. výročí vzniku Národní
protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. K této výstavě byl přizván i
sekretariát Rady a spolupodílel se na ni. Stejně jako Národní protidrogová centrála služby kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR měla Rada svou expozici vytvořenou mimo jiné i ze svého archivu. Zmínila
všechny zakládající a stabilní členy Rady, vystavila zakládající listiny a vystavila své vydavatelské počiny.
Se svolením autora vystavila také soubor fotografií Jindřich Štreita, cyklus fotografií lidí závislých na
drogách. Na výstavě mohli návštěvníci shlédnout také některé filmy vzniklé ve spolupráci s Českou televizí,
jako např. dokument Když musíš, tak musíš.
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3.5 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu (mimo běžnou agendu) – naplňování
dlouhodobých cílů, vyplývajících ze statutu Rady nebo stanovených zasedáních
Rady
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012 byl Radou projednán
dne 5. října 2010 a následně předložen vládě ČR. Vládou byl schválen dne 19. ledna 2011 usnesením č. 47.
Zpráva o průběhu implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2010 – 2012
Zprávu o průběhu implementace akčního plánu za období 2010 a prvního půlletí 2011 projednala Rada na
svém jednání dne 20. října 2011.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2010
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2010 byla schválena Radou
dne 17. května 2011 a pro informaci předložena vládě ČR na jednání dne 15. června 2011. Výroční zprávu
zpracovává každoročně sekretariát Rady.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010
Výroční zprávu o činnosti ve věcech drog v České republice v roce 2010 schválila Rada na svém jednání
dne 20.října 2011; vládě ČR byla pro informaci předložena na jednání dne 16. listopadu 2011. Výroční
zprávu ve věcech drog zpracovává každoročně Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové
závislosti.
Realizace protidrogové politiky v krajích – souhrnná zpráva za rok 2010
Dne 20. října 2011 byla Radě předložena Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce
2010. Souhrnnou zprávu zpracovává každoročně sekretariát Rady. Vychází z výročních zpráv realizace
protidrogové politiky v jednotlivých krajích, které vypracovávají krajští protidrogoví koordinátoři.
Projednání a schválení certifikátů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog
Rada projednala celkem 37 návrhů na udělení či neudělení certifikátů odborné způsobilosti, z toho bylo
uděleno 34 certifikátů.
Projednání a schválení objemu neinvestičních dotací na realizaci projektů protidrogové politiky
Rada projednala přidělení dotací v celkové výši 85.611.300,- Kč na realizaci 133 projektů protidrogové
politiky.
Studie a monitorovací aktivity realizované Národním monitorovacím střediskem
-

Správa databáze UniData
z nízkoprahových zařízení.

umožňující

elektronické

zpracování

jednotně

sebraných

-

Správa a zpracování údajů ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP –
data o klientech, poskytnutých službách, pracovnících a výdajích na realizaci projektů.

-

Zpracování dat z celopopulační studie – příprava publikace shrnující výsledky Celopopulační studie
o užívání návykových látek v ČR v roce 2008, příprava výzkumu Prevalence užívání drog v populaci
v roce 2011 (realizace prosinec 2011).

-

Zpracování dat a příprava studie ESPAD 2011.

-

Příprava a realizace dotazníkového průzkumu mezi uživateli internetu na téma užívání nových
syntetických drog (NSD) a tržní zvyklosti.

-

Průzkum mezi protidrogovými koordinátory a odborníky na téma nových syntetických drog.
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-

Kvalitativní průzkum prodejen s novými syntetickými drogami.

-

Průzkum současného stavu rozložení a činnosti AT ambulancí v ČR.

-

Průzkum ve specializovaných centrech pro léčbu virových hepatitid na téma léčba VHC u injekčních
uživatelů drog v ČR.

-

Extrakce drogových úmrtí ze speciálního registru vedeného na odděleních soudního lékařství.

-

Odhady počtu problémových uživatelů drog v ČR.

-

Monitoring testování na infekční nemoci v nízkoprahových zařízeních.

-

Ad hoc studie zaměřené na aktuální problémy v drogové oblasti (využívání kapslí jako harm
reduction materiálu, stav provádění drogových testů ve školách aj.).

-

Systém včasného varování před novými drogami (EWS) – monitorování rizikových substancí
v prostředí ČR a kontinuální komunikace s evropským EWS pro EMCDDA.

-

Studie sekundární drogové kriminality (ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou PČR).

-

Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropské databáze o drogové legislativě ELDD - projekt
EMCDDA.

-

Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropského projektu Correlation II (www.correlation-net.org).

3.6 Spolupracující státní a nestátní organizace
Mezi spolupracující organizace Rady v oblasti neziskového sektoru patřily i v roce 2011 především –
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené
závislostním chováním a Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, jejichž zástupci jsou také členy Rady i jejích pracovních orgánů a Českou asociací adiktologů, jejíž
zástupce se v r. 2011 stal členem Výboru zástupců resortů a institucí. Dalším významným partnerem je
Asociace krajů České republiky, která je rovněž zastoupena v Radě.
V rámci aktivit NMS byla dále zintenzívněna spolupráce při sběru dat o drogách zejména v oblasti tzv. pěti
klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru dat probíhalo v rámci
pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či regionálních institucí z ČR, zejména
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Státního zdravotního ústavu, hygienické služby, Asociace
nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním
chování, Akademie věd ČR, Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, Psychiatrického centra Praha, Centra adiktologie. V oblasti sběru trestně právních dat se jedná o
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Vězeňskou
službu, Celní protidrogovou jednotku Celní správy ČR, Probační a mediační službu aj.
Spolupráce se státními a nestátními organizacemi je rozvíjena členstvím a aktivní účastí pracovníků
sekretariátu Rady v různých pracovních orgánech:
-

Republikový výbor pro prevenci kriminality

-

Dotační výbory/komise Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a
sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

-

Výbor pro udělování certifikací programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy

-

Pracovní podskupina pro tematický okruh tabák – alkohol - ilegální drogy resortní pracovní skupiny
Ministerstva zdravotnictví pro aktualizaci Zdraví 21

-

Pracovní podskupina pro tematický okruh HIV/AIDS a sexuálně přenosné nemoci resortní pracovní
skupiny Ministerstva zdravotnictví pro aktualizaci Zdraví 21

-

Rada Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek
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-

Redakční rada odborného časopisu Adiktologie

-

Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS Ministerstva zdravotnictví

-

Pracovní skupina pro závislosti Ministerstva zdravotnictví
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4 Výstupy
4.1 Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR
Autorská činnost
-

Mravčík, V. a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010. Praha:
Úřad vlády České republiky, 2011. (bez rozepsaných autorů)

-

Mravčík, V. a kol. Annual Report: The Czech Republic - 2010 Drug Situation. Prague: Office of the
Government of the Czech Republic. 2011

-

Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J. Uživatelé alkoholu a drog ve zdravotnické
statistice od r. 1959. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011.

Vydavatelská činnost
-

Mravčík, V. a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010. Praha:
Úřad vlády České republiky, 2011.

-

Mravčík, V. a kol. Annual Report: The Czech Republic - 2010 Drug Situation. Prague: Office of the
Government of the Czech Republic. 2011

-

Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J. Uživatelé alkoholu a drog ve zdravotnické
statistice od r. 1959. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011

Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 2000 ks. Výroční zpráva v češtině byla vydána v počtu
2200 ks, v angličtině v počtu 500 ks. Elektronická podoba všech dosud vydaných publikací je k dispozici na
www.drogy-info.cz.

4.2 Periodikum Zaostřeno na drogy (ISSN 1214-1089)
Periodikum „Zaostřeno na drogy“ je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice EU a ČR,
kterou vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v nákladu 2300 ks. Většina
nákladu je zdarma distribuována podle stálého distribučního seznamu – v adresáři je 1586 adres.
Elektronická podoba je k dispozici na www.drogy-info.cz.
Čísla vydaná v r. 2011:

1. Aplikační místnosti - Centra pro zdravotnicky supervidovanou aplikaci omamných a psychotropních
látek (Janíková, B.)

2. Adiktologické služby v prostředí zábavy - Preventivní a harm reduction programy pro rekreační
uživatele drog (Saberžanovová, P. Ch., Vacek, J.)

3. Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného
pořádku - Možnosti partnerského přístupu (Autor původního dokumentu publikovaného Radou
Evropy: Johnny Connolly, BA (Mod), LDIP, LLM. Překlad z angličtiny Mgr. Jiří Bareš.)

4. Sexuologická témata v terapeutické komunitě - Témata, se kterými se setkáváme během
dlouhodobé rezidenční léčby závislých (Sadílková, M., Žáková, J.)

5.

Drogy a vězni – Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mravčík, V., Horáková, M., Pešek, R., Koňák, T.)

6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010 - Souhrn výroční zprávy (Grohmannová, K.,
Grolmusová, L., Chomynová, P.)
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Speciální čísla
- 2009 Druh Situation in the Czech Republic – Annual Report Summary (Horáková, M., Nečas, V.,
Pešek, R.)
-

2010 Drug Situatuon in the Czech Republic – Annual Report Summary (Grohmannová, K.,
Grolmusová, L., Chomynová, P.)

4.3 Internetové prezentace
Editorkou webových stránek Rady je Michaela Hochmanová. Zastupující editorkou je Ing. Eva Škrdlantová.
Editorkou národního informačního portálu www.drogy-info.cz je Ing. Eva Škrdlantová, která je členkou
Redakční rady webových stránek vlády ČR.

Internetové stránky Rady
Internetové stránky Rady jsou umístěny na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a pracovní
orgány/RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). Obsahují dokumenty, které přinášejí informace pro odbornou i laickou
veřejnost související s činností Rady. Obsahovou i formální redakci v roce 2011 zajišťovala pracovnice pro
vztahy s veřejností ve spolupráci s pracovníci odpovídající za příslušnou agendu.

Národní informační portál o drogách
Národní informační portál je umístěn na adrese www.drogy-info.cz a je po technické stránce zajišťován
externě. Portál obsahuje velké množství příspěvků určených jak široké veřejnosti, tak odborníkům
a politikům. Editorka webových stránek vkládá většinu příspěvků v odborné části webu; některé příspěvky
vkládají redaktoři a editorka je schvaluje. Aktualizaci a vkládání nových údajů do databází (Knihovna, Mapa
pomoci, Kalendář akcí) vkládá pracovnice specializovaná na administraci a správu dat. Portál obsahuje také
Monitor médií, který je automaticky (ve spolupráci s externím dodavatelem) aktualizován pětkrát týdně.
Redaktorem rubriky „Ze zahraničí“ je externí pracovník. Na tomto webu jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny
i všechny knižní publikace vydané sekretariátem Rady a NMS v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády
ČR, výroční zprávy a Zaostřeno na drogy.
Od r. 2009 obsahují tyto stránky oddíl e-Publikace, ve kterém jsou zveřejňovány studentské a jiné odborné a
vědecké práce, zveřejňované pouze elektronicky.

ePublikace – v r. 2011 byly zveřejněny tyto ePublikace:
-

Doležalová Hrouzková, A., Sexualita uživatelů marihuany

-

Čmiel, P., Drgonec, A., Enlgiš, P., Havlíčková, J., Homolová, E., Protidrogová politika ČR pohledem
analýzy policy

-

Gossop, M., Výsledky léčby: co víme a co potřebujeme vědět

-

Miller, T., Efektivnost léčby: demonstrační analýza dat mapujících léčbu z hlediska kompletního
absolvování léčby a retence

Dále jsou na drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost:
-

Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog, (940 záznamů v databázi,
které je nutno pravidelně aktualizovat).

-

Kalendář akcí s přehledem vzdělávacích akcí a konferencí (včetně zahraničních).

-

Knihovna NMS - 1659 záznamů v katalogu, který umožňuje elektronickou rezervaci výpůjček
a urgování vrácení knih.

21
Předložena vládě České republiky pro informaci dne 19. června 2012 pod č. 594/12

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ze rok 2011

-

Národní monitorovací středisko také provozuje webový portál www.drogovesluzby.cz, který nabízí
uživatelskou podporu organizacím a zařízením využívajícím softwarovou aplikaci UniData. Aplikace
UniData slouží k evidenci a vykazování dat v drogových službách a umožňuje zařízením vést si
kompletní evidenci o klientech i výkonech. Navíc umožňuje generovat datové sady dle potřeb
zařízení a různých donátorů. Aplikace i uživatelská podpora jsou poskytovány bezplatně.

4.4 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností
ProCite
Databáze „časopisy“ obsahuje celkem 1847 záznamů o odborných časopiseckých článcích. Druhá
databáze, která slouží pro export do katalogu knihovny, obsahuje 1659 záznamů o publikacích, které jsou
fyzicky v knihovně NMS. Záznamy vkládá pracovnice pro administraci a správu dat. Databáze je využívána
pro autorskou činnost pracovníků NMS.
Distribuční list
Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti obsahovala v r. 2011
celkem 1714 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Distribuční list slouží pro přípravu dat
(adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a Zaostřeno na drogy.
NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace v oblasti drog celopopulační studie zaměřená na užívání drog, průzkum ESPAD, závěrečné zprávy dotačního řízení,
monitorování testování infekcí v nízkoprahových zařízeních, průzkum Tanec a drogy, nominační studie pro
odhad problémových uživatelů drog atd.
Sklad vydaných publikací
Sklad, umístěný v suterénu budovy, spravuje NMS. Jsou v něm uloženy ty části nákladu vydaných publikací,
které nebyly distribuovány ihned po vydání a jsou distribuovány jednotlivým zájemcům v průběhu dalších let.
Knihovna NMS
Knihovna obsahuje 1659 publikací a další publikace průběžně přibývají. Jedná se o neveřejnou knihovnu,
přesto jsou publikace po dohodě půjčovány i externím čtenářům, především studentům.
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků
5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2011
V rámci dotačního řízení na rok 2011 Rada uložila výkonnému místopředsedovi Rady zajistit prostřednictvím
rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 133 projektům protidrogové politiky
formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci. Příjemce dotace ŠANCE – resocializační institut
(Kladno) dotaci poskytnutou ve výši Kč 84.000,00 v rámci spolufinancování projektu S-27-07 (REGIONterénní programy) vrátil zpět na účet poskytovatele ještě v průběhu roku 2011. Česká republika
prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřad vlády České republiky v rámci dotačního řízení Rady
spolufinancovala v roce 2011 realizaci celkem 132 projektů protidrogové politiky.
Prostředky rozpočtované v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené na prevenci
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 činily celkem Kč
90.955.000,00, a to vč. finančních prostředků z kapitoly VPS v objemu Kč 10.000.000,00 účelově určených
na realizaci aktivit protidrogové politiky v oblasti intervencí zaměřených na snížení míry intenzivního užívání
konopných a dalších drog mezi mládeží a mladými dospělými, v oblasti zvýšení protestovanosti uživatelů na
infekční onemocnění, v oblasti rozvoje možností testování infekčních onemocnění v rámci již poskytovaných
nízkoprahových služeb (testování např. na VHC, HIV, TBC apod.). Do celkového objemu finančních
prostředků na realizaci protidrogové politiky v rámci kapitoly Úřadu vlády České republiky byly zapojeny
další finanční prostředky ve výši Kč 89.000,00 z tzv. nároků neprofilujících (z nevyčerpaných prostředků
roku 2009). Tyto prostředky byly použity na aktivity hrazené z OOV (Kč 37.000,00) a z rozp.položky Nákup
služeb (Kč 52.000,00). Celkový objem finančních prostředků ukazatele Protidrogová politika byly rozděleny
na:
- realizaci projektů protidrogové politiky
- odborné činnosti sekretariátu Rady

Kč 85.611.300,00
Kč 5.343.700,00.

5.2 Čerpání finančních prostředků v roce 2011
Na realizaci projektů protidrogové politiky
Neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky v celkovém objemu Kč 85.527.300,00 byly rozhodnutím
vedoucího Úřadu vlády České republiky podle zákona č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
poskytnuty 132 projektům protidrogové politiky formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci
k 31.12.2011. Strukturu poskytnutých dotací v členění podle formy právní subjektivity příjemce dotace a
podle typu poskytovaných služeb uvádí následující tabulky:
Tab. 1: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami,
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 podle právní formy příjemce dotace (stav k 31.12.2011)

Forma právní subjektivity
Obecně prospěšné společnosti
Občanská sdružení
Církve, charitativní a náboženské společnosti
Neziskové organizace zřízené městem nebo obcí
Neziskové organizace zřízené územním samosprávným celkem
Akciové společnosti
Celkem

Kč
17.140.000
64.815.300
3.572.000
0
0
0
85.527.300
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Tab. 2: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami,
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2011 podle typu služeb (stav k 31.12.2011)

Typ služby
Ambulantní léčba
Ambulantní doléčovací programy
Kontaktní a poradenské služby
Terénní programy
Projekty kde jsou sloučené kontaktní a poradenské služby s terénními
programy
Informace, výzkum a hodnocení
Specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence
Rezidenční péče v terapeutických komunitách
Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
Substituční léčba
Stacionární programy
Sloučený program substituční a ambulantní léčby
Celkem

Kč
3.737.000
6.785.000
28.095.500
16.160.000
3.705.000
1.238.000
1.889.800
18.935.000
1.269.000
464.000
1.450.000
1.799.000
85.527.300

Na odborné činnosti sekretariátu Rady
V roce 2011 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami, alkoholem,
nikotinem a jinými návykovými látkami s celkovou částkou Kč 5.343.700,00. Prostředky byly určeny na
zajištění odborné činnosti, především na zabezpečení dotačního řízení Rady a procesu certifikací odborné
způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky, průzkum zaměřený na zjišťování potřeb
intenzivních uživatelů konopí ve třech krajích ČR, na informační a publikační činnost (publikace ediční řady
sekretariátu Rady a publikace ediční řady Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti) a na zabezpečení činností v oblasti monitorování a výzkumu ve věcech drog a drogových
závislostí v ČR. Prostředky na odbornou činnost byly k 31.12. 2011 vyčerpány ve výši Kč 4.983.416,19.
Nevyčerpané prostředky v objemu Kč 356.000,00 byly převedeny formou nároků profilujících do roku 2012
(tvorba webové aplikace pro příjem a zpracování žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci
dotačního řízení Rady). Zbývající část prostředků nevyčerpaných k 31.12.2011 ve výši Kč 4.283,81
představuje úsporu prostředků v oblasti financování externě provedených překladů odborných textů a
tlumočení (Rp 5169 03).
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6 Zahraničí
6.1 Členství v mezinárodních institucích
Rada na základě svého statutu aktivně participuje prostřednictvím sekretariátu Rady na činnosti
následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou (především
problematikou prevence a léčby užívání drog):
-

Horizontální skupina pro drogy Rady EU (HDG)

-

Pompidou Group Rady Evropy

-

Komise OSN pro narkotika (CND)

-

Dublinská skupina

-

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA)

V uvedených organizacích zastupuje sekretariát Rady její ředitel, případně jím jmenovaní zástupci.

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi
Leden 2011
- Výměna evropských zkušeností v souvislosti s politikou a praxí na téma léčby problémů ve vztahu
k užívání konopných drog, Lisabon
-

Jednání dublinské skupiny a pravidelné jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU
(HDG), Brusel

Únor 2011
- Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU (HDG), Brusel
-

Konference „New chalenges, New solutions“, Vídeň

-

REITOX Academy zaměřená na užívání drog mezi vězni, Lisabon

Březen 2011
- Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU (HDG), Brusel
-

54. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), Vídeň

-

REITOX Academy zaměřená na užívání drog mezi vězni, Lisabon

-

68. jednání stálých korespondentů Group Pompidou, Štrasburg

Duben 2011
- Pravidelné jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU (HDG) a jednání Troiky se
zeměmi střední Asie, Brusel
-

Workshop on Best Practice promotion strategy and perspectives for NFPs development; EMCDDA,
Lisabon

Květen 2011
- 8th EXASS Net meeting, pracovní skupina Pompidou Group, Berlín
-

REITOX Heads of Focal Points (HFP); 44th meeting, Lisabon

-

Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU, Brusel

-

Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, Budapešť
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-

Školení k integrované drogové politice – Pompidou Group část 1, Budapešť

-

Evropská HIV konference, Tallin

-

Revize indikátoru žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog (TDI), Lisabon

Červen 2011
- Jednání technické poradní skupiny pro pokyny pro kontrolu infekcí mezi injekčními uživateli drog,
Stockholm
-

Prevalence a vzory užívání drog v obecné populaci a post-meeting problémového užívání konopí
(EMCDDA meeting), Lisabon

-

Konference k minimálním standardům kvality pro prevenci, léčbu a harm-reduction, Brusel

-

Jednání Dublinské skupiny, jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU, politický
dialog EU/Turecko, Brusel

Červenec 2011
- High level meeting EU/LAC a výroční konference projektu COPOLAD, Kolumbie
-

Jednání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA), Lisabon

Září 2011
-

Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU, politický dialog EU/Moldávie a
Ázerbájdžán a EU/Gruzie a Arménie, Brusel

-

The Treatment Demand Indicator (TDI); 11th Annual Expert Meeting 2011, Lisabon

Říjen 2011
-

Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU, politický dialog EU/Ukrajina, Brusel

-

Annual expert meeting, on drug-related infectious diseases (DRID) in EMCDDA, Lisabon

-

Strategická schůzka s vedoucími vybraných monitorovacích středisek pro drogy evropských zemí,
Paříž

-

1 day training in CRM and EU expert meeting on the EMCDDA key epidemiological indicator
Problem Drug Use, Lisabon

Listopad 2011
-

Klíčový indikátor - Úmrtí spojná s užíváním drog a mortalita mezi uživateli drog – Setkání expertů,
Lisabon

-

Horizontální pracovní skupina pro drogy Rady EU, politický dialog EU/USA a politický dialog
EU/Rusko, Brusel

-

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – setkání národních koordinátorů
studie, Lisabon

-

Výběrová schůzka k twinningovému projektu , Srbsko

-

the 45th Heads of Reitox Focal Points meeting (Setkání vedoucích národních monitorovacích
středisek evropských zemí v EMCDDA), Lisabon

Prosinec 2011
-

Konference na téma nové syntetické drogy a další možnosti jejich monitorování a kontroly, Brusel

-

Jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU, Brusel
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-

Jednání Správní rady EMCDDA, Lisabon

-

High Level Konference, konference Correaltion, Lublaň

6.3 Další aktivity v mezinárodním kontextu
Spolupráce s mezinárodními institucemi
Pracovníci sekretariátu Rady zpracovali výroční dotazník Komise pro narkotika OSN (CND) a předložili jej
Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu.
Pracovníci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti zpracovali následující
dokumenty a předložili je Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost ( dále
„EMCDDA“):
-

Výroční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2010.

-

„EWS Progress Report“ – zprávu o implementaci Systému včasného varování v ČR v r. 2011 pro
EMCDDA.

-

Zprávu o aktivitách v r. 2011 pro EMCDDA

-

Country overview on Drug situation pro EMCDDA

-

Připomínkování výroční zprávy EMCDDA o stavu drogové situace v Evropě
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7 Výhled činnosti na rok 2012
7.1 Nelegislativní úkoly do vlády
-

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2012)

-

Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2010 (listopad 2012)

-

Pravidla na vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (duben
2012)

7.2 Dlouhodobé aktivity sekretariátu Rady vyplývající z Akčního plánu 2010-2012
s termínem plnění v roce 2011
-

Rozvoj specifických intervencí pro uživatele konopí (oblast 1. Akčního plánu 2010-2012).

-

Vytvořit příklady dobré praxe v oblasti poradenství a léčby pro práci s příslušníky etnických menšin
s problémem užívání drog.

-

Analýza proveditelnosti nových forem harm-reduction intervencí pro redukci aplikace drog mimo
veřejná prostranství v ČR.

-

Zavést možnost testování nebo zprostředkování testování HIV, VHC a syfilis ve všech
nízkoprahových adiktologických službách.

-

Zpracovat standard/manuál pro nízkoprahové služby k realizaci harm-reduction služeb v prostředí
zábavy.

-

Vytvořit standard/doporučení pro provozovatele noční a taneční zábavy s ohledem na užívání drog
a související rizika.

-

Provést studii nákladů na (zne)užívání tabáku, alkoholu a dalších drog v ČR.

-

Evaluace Akčního plánu protidrogové politiky.

-

Vytvoření celonárodní koncepce celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie pro profesi adiktologů.

-

Pokračovat v realizaci a budování systému vzdělávání ve zdravotnickém oboru adiktologie.

-

Rozšířit certifikační standardy kvality drogových služeb a certifikací RVKPP.

-

Zabezpečit fungování a realizaci systému certifikací.

-

Analýza finančních potřeb dostupné sítě drogových služeb prevence a léčby.

-

V návaznosti na schválenou koncepci adiktologických služeb zavést financování zdravotnických
adiktologických služeb z veřejného zdravotního pojištění.

-

Zpracovat návrh změny systému financování protidrogové politiky – ověření možností jako např.
víceleté financování, financování za službu formou veřejné zakázky, využití dalších zdrojů
financování apod.

-

Systémově vyjasnit možné průnikové oblasti mezi politikou legálních drog a politikou
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7.3 Dlouhodobé aktivity Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti vyplývající z Akčního plánu 2010-2012 s termínem plnění v roce 2012
-

Realizace výzkumu Evropského školního průzkumu užívání alkoholu a drog (ESPAD).

-

Realizace celopopulační studie zaměřené na rozsah užívání drog se standardními otázkami
EMCDDA podle Evropského modelového dotazníku (EMQ).

-

Průzkum trhu a tržních zvyklostí v souvislosti s konopím – komplexní kvalitativní a kvantitativní
studie mezi intenzivními uživateli konopných drog.

-

Realizace dotazníkové studie zaměřené na užívání drog na reprezentativním vzorku vězněných
osob v ČR.

-

Provedení národního prevalenčního odhadu problémového užívání drog metodou zpětného záchytu
(capture-recapture).

-

Realizace (opakování) database-linkage kohortové studie mortality (problémových) uživatelů drog.

-

Metodická podpora uživatelům databáze UniData (evidence klientů a služeb v adiktologických
službách).

-

Zmapování dostupnosti a charakteru ambulantní a lůžkové medicínské adiktologické (AT) péče v
jednotlivých regionech.

-

Zpracovat Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR a publikovat ji.

-

Zabezpečit provoz a rozvoj internetové prezentace protidrogové politiky.

Národní akční plán drogového informačního systému
Národní akční plán drogového informačního systému (dále „NAPDIS“) slouží k plánování a rámcovému
hodnocení činností a výsledků Drogového informačního systému (dále „DIS“) v ČR. DIS je komplexním
nástrojem pro monitorování situace ve věcech drog v České republice, zejména oblasti užívání ilegálních
drog a jeho následků. Jeho koordinátorem a garantem je Národní monitorovací středisko pro drogy a
drogové závislosti. Zpracování Národního akčního plán drogového informačního systému na roky 20112012 (dále „NAPDIS 2011–2012“) je úkolem 12.1 Akčního plánu 2010–2012. Jednotlivé úkoly NAPDIS
2011–2012 také vycházejí z dalších úkolů Akčního plánu 2010–2012 uvedených v intervenční oblasti
„Monitoring, výzkum, hodnocení“ a dále je rozvádějí.
***
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