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1. Předseda a členové 
Předseda 
1. předseda vlády 
      Ing. Mirek Topolánek  
 
Místopředsedkyně 
2. ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny                        
      MUDr. Džamila Stehlíková  
 
Výkonný místopředseda 
3. ředitel Sekce protidrogové politiky                                                                                     

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 
 
Další členové 
4. ministr zdravotnictví 
      MUDr. Tomáš Julínek  
5. ministr vnitra  
      MUDr. Mgr. Ivan Langer 
6. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
      Mgr. Ondřej Liška  
7. ministr práce a sociálních věcí 
      RNDr. Petr Nečas - místopředseda vlády 
8. ministr spravedlnosti 
      JUDr. Jiří Pospíšil  
9. ministryně obrany 
      JUDr. Vlasta Parkanová 
10. ministr financí                                                                                                                                                
      Ing. Miroslav Kalousek 
11. výkonná ředitelka Asociace nestátních organizací                                                           
      Mgr. Sylva Majtnerová  
12. Asociace krajů                                                                                              
      MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy 
13. předseda společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP                                                 
      MUDr. Petr Popov 
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2. Zaměstnanci sekretariátu RVKPP 
Činnost RVKPP (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje sekretariát 
RVKPP (dále jen „sRVKPP“), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky 
(Sekce protidrogové politiky). Usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643 bylo v rámci 
sRVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen 
„NMS“). V této souvislosti vláda příslušným způsobem upravila i statut RVKPP. K zajištění 
plnění úkolů NMS provedl Úřad vlády reorganizaci sRVKPP. Počínaje březnem 2007 je 
sRVKPP v rámci organizačního členění Úřadu vlády Sekcí protidrogové politiky. Sekce se 
skládá z Odboru pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „OPK“), který tvoří dvě 
oddělení – oddělení koordinace a financování protidrogové politiky (dále jen „OKF“) a 
oddělení NMS s celkovým počtem 15ti tabulkových míst. Od 1.9.2008 nebylo místo ředitele 
odboru obsazeno. 

Personální obsazení Sekce protidrogové politiky a pracovní náplně: 
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.   ředitel sekce, národní protidrogový koordinátor 
Ing. Jiří Sadílek  ředitel odboru OPK – do 08/2008 
Eva Špačková  asistentka ředitele sekce a ředitele odboru 
 
OKF: 
Mgr. Vladimír Sklenář  vedoucí oddělení, horizontální koordinace    
PaedDr. Ludmila Slabá  zahraniční spolupráce, koordinace resortů - do 

09/2008 
Ing. Lukáš Veselý  financování protidrogové politiky, dotace a kontrolní 

činnost 
Bc. Hana Rendlová  koordinace regionů, certifikace odborné způsobilosti 

služeb  
Mirka Pragen  zahraniční spolupráce 
Ing. Lucia Kiššová  koordinace a evaluace akčního plánu, koordinace 

resortů, financování - od 09/2008 
Eva Svačinková  kvalita programů protidrogové politiky (certifikace), 

oblast snižování nabídky - od 10/2008 
NMS: 
MUDr. Viktor Mravčík  vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru  
Marie Coufalová  administrace a správa dat   
Mgr. Barbora Orlíková monitoring a výzkum  
Mgr. Klára Vorlová  monitoring a výzkum - období 01-03/2008 
Mgr. Roman Pešek  monitoring a výzkum - od 05/2008 
Mgr. Pavla Chomynová   monitoring a výzkum - do 08/2008 (nástup na 

rodičovskou dovolenou) 
Mgr. Kateřina Škařupová monitoring a výzkum - od 09/2008 
Ing. Eva Škrdlantová vztahy s veřejností (pracuje pro celý odbor) 

Ing. Libuše Knytlová  ekonomická agenda (pracuje pro celý odbor) 
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3. Přehled činnosti 
 
3.1  Zasedání RVKPP - přehled a základní projednávaná témata 
V roce 2008 se uskutečnila celkem 4 zasedání RVKPP. 
 
dne 25. ledna 2008 
Program jednání 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 21.9.2007 
II. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – 

prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 
2007  

III. Návrh na rozdělení finančních prostředků  z kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před 
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2008  

IV. Certifikace odborné způsobilosti - informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací 
programům protidrogové politiky 

V. Mezinárodní spolupráce a předsednictví ČR v Radě EU 
VI. Financování programů protidrogové politiky 

VII. Národní akční plán drogového informačního systému na r. 2008 
VIII. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2007 

IX. Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích   
X. Pracovní skupina RVKPP pro nelátkové závislosti 

XI. Různé 
 

dne 29. dubna 2008  
Program jednání 

I. Kontrola plnění usnesení  RVKPP z 25.1.2008. 
II. Hodnocení úkolů Akčního plánu za rok 2007 

III. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2007 
IV. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení 

certifikací programům protidrogové politiky 
V. Informace o stavu příprav na předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové 

politiky 
VI. Koncepce předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové politiky (mezirezortní 

příprava a realizace) 
VII. Aktuální situace ve výskytu HIV infekce mezi injekčními uživateli drog 

VIII. Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích 
IX. Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách a pracovní skupiny Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
X. Aktuální situace v oblasti sběru dat o žádostech o léčbu spojenou s užíváním drog 
XI. Harmonizace prověřování kvality služeb pro uživatele drog – inspekce MPSV a 

certifikace RVKPP 
XII. Různé 

 
dne 20. června 2008 
Program jednání 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 29. 4. 2008 
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II. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009  
– informace o plnění průběžných úkolů 

III. Zpráva o dotovaných projektech a ostatních aktivitách realizovaných v rámci 
protidrogové politiky v gesci resortů a RVKPP v r. 2008 

IV. Dotační oblasti (priority) a harmonogram dotačních řízení resortů pro programy 
protidrogové politiky pro rok 2009 

V. Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP pro rok 2009 (dotační oblasti, 
harmonogram dotačního řízení, metodika podávání žádostí  a kontrola úplnosti 
žádostí 

VI. Evaluace systému a procesu certifikací odborné způsobilosti programů protidrogové 
politiky 

VII. Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové 
prevence 

VIII. Certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky – návrh na neudělení 
certifikátu Centru zdravotních a sociálních služeb  v Praze 6 – Řepích 

IX. Informace o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU pro oblast protidrogové 
politiky 

X. Statut poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 
XI. Aktuální situace ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog – informace MZ ČR 

XII. Aktuální situace v zajištění sběru dat o žádostech  o léčbu spojenou s užíváním drog  
– informace MZ ČR 

XIII. Různé: 
a. Návrh na jmenování alternáta správní rady Evropského monitorovacího centra 

pro drogy a drogovou závislost 
b. Návrh na jmenování předsedy dotačního výboru RVKPP 

 
dne 31. října 2008 
Program jednání 

I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 20. 6. 2008 
II. Souhrnná zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních 

aktivitách realizovaných v rámci protidrogové politiky v gesci resortů a RVKPP v roce 
2008  

III. Souhrnná informace o dotačních řízeních resortů pro programy protidrogové politiky 
na rok 2009  

IV. Dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok 2009  
V. Certifikace odborné způsobilosti programů protidrogové politiky – návrhy na udělení 

certifikací  
VI. Závěry pracovní skupiny k omezení zneužívání léčivých přípravků k nedovolené 

výrobě metamfetaminu (pervitinu)  
VII. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007  

VIII. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky krajů v roce 2007  
IX. Informace o stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU  
X. Zpráva pracovní skupiny pro nelátkové závislosti  

XI. Orientační testování žáků na přítomnost drog v prostředí škol  
XII. Různé:  

a. Návrh na jmenování alternáta Správní rady EMCDDA  
b. Návrh na jmenování předsedy Dotačního výboru RVKPP 
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3.2  Výbory RVKPP 
Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila RVKPP pět  stálých pracovních výborů, jejichž 
činnost zajišťuje sekretariát RVKPP:           
 
3.2.1 Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP   

Výbor zástupců resortů a institucí (dále jen „VZRi“) zřídila RVKPP 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 (21.září 2007) byl změněn statut VZRi a řádnými členy Výboru se stali 
nově zástupci Úřadu vlády - sekce pro lidská práva, Společnosti pro návykové látky České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, nestátních organizací zabývajících se 
prevencí a léčbou drogových závislostí (A.N.O.), vysokých škol a výzkumných pracovišť.  
Součástí koordinace protidrogové politiky v České republice jsou i společná jednání VZRi a 
Výboru zástupců regionů (viz kap. 3.2.5). V roce 2008 se v lednu uskutečnilo 1 společné 
setkání. Hlavními body programu byly certifikace a financování protidrogové politiky. 
Z jednání také vyplynula jako hlavní problém potřeba harmonizace procesu hodnocení 
kvality služeb 

V současné době jsou řádnými členy VZRI: 
 
Předseda výboru 
1. Mgr. Vladimír Sklenář  

Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 
 
Členové  
2. Ing. Pavel Novotný    

Ministerstvo financí  
3. Pavel Hoffman 

Generální ředitelství cel 
4. plk. Mgr. Jaroslav Doskočil  

Ministerstvo obrany 
5. Mgr. Martin Žárský 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
6. plk. Mgr. Milan Hospodka   

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (nově zařazená instituce, resort Ministerstva 
spravedlnosti) 

7. Mgr. Klára Laurenčíková 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

8. Mgr. Martin Linhart 
Ministerstvo vnitra  

9. PhDr. Hana Pauerová  
Ministerstvo vnitra, útvar pro veřejnou správu   

10. MUDr. Stanislava Pánová 
Ministerstvo zdravotnictví   

11. RNDr. Eva Marešová  
Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát OPL  

12. Ing. Ludmila Gočálová 
Ministerstvo zemědělství 

13. Ing. Mgr. Jan Michal  
Ministerstvo zahraničních věcí  
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14. RNDr. Jaroslav Pažout, CSc. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

15. Mgr. Kateřina Manová 
Úřad vlády České republiky, sekce pro lidská práva, Sekretariát Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace 

16. doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.  
Společnost pro návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Turkyně 

17. Mgr. Jiří Richter 
A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 
závislostí 

18. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

19. Ministerstvo spravedlnosti - člen nebyl nominován 
20. Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR - změna členství, člen nebyl nominován 
 

3.2.2 Výbor RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu 
Výbor byl zřízen usnesením RVKPP dne 21. června 1999. Výbor projednává projekty/žádosti 
o poskytnutí finančních dotací na programy protidrogové politiky a předkládá RVKPP návrhy 
na přidělení dotací, projednává a schvaluje metodiku dotačního řízení, navrhuje předsedu 
dotačního výboru. 
 
 
Předseda výboru 
1. Ing. Lukáš Veselý  

Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 
 
Členové 
2. MUDr. Tereza Štěrbová  

Ministerstvo zdravotnictví  
3. Mgr. Jiří Chytil  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
4. Daniel Dárek  

Ministerstva práce a sociálních věcí  
5. Ing. Pavel Novotný  

Ministerstvo financí 
6. Mgr. Ferdinand Raditsch  

Ministerstva vnitra 
7. plk. Mgr. Jaroslav Doskočil  

Ministerstvo obrany  
8. Mgr. Kateřina Manová  

Úřad vlády České republiky, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
9. Ing. Lucia Kiššová  

Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 
 

3.2.3 Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách 
Výbor byl ustaven usnesením vlády č. 296 z 26. března 2003 jako pracovní orgán RVKPP, 
který dohlíží na činnost NMS při  monitorování situace v oblasti užívání drog a jeho následků. 
Jeho členy jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho dopadů z 
různých vědních oborů. 
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Předseda výboru 
1. PhDr. Ladislav Csémy  

Psychiatrické centrum Praha 
 
Členové: 
2. MUDr. Viktor Mravčík 

Vedoucí NMS (Úřad vlády České republiky) 
3. Daniel Dárek  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4. Bc. Moravcová Lenka  

Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
5. MUDr. Stanislava Pánová  

Ministerstvo zdravotnictví 
6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – neobsazeno 
7. Ministerstvo vnitra – neobsazeno 
8. Mgr. Jiří Richter  

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové 
závislosti  

9. MUDr. Petr Popov  
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně  

10. pplk. Ing. Petr Kočí 
Národní protidrogové centrála SKPV Policie ČR 

11. kpt. Bc. Marek Sokol  
Generální ředitelství cel 

12. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v 
Praze – neobsazeno  

13. Ing. Blanka Nechanská  
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  

14. Asociace krajů ČR - neobsazeno  
15. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.  
 Ústav epidemiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
16. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.  

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v 
Praze. 
 

3.2.4 Výbor pro udělování certifikací 
Výbor byl schválen RVKPP na jednání 29.1. 2004 a usnesením vlády ČR č. 300/2005. Výbor 
navrhuje RVKPP udělení, neudělení či odebrání certifikace odborné způsobilosti, slouží jako 
odvolací orgán při nesouhlasu organizace s výběrem certifikátorů. V roce 2008 Výbor jednal 
celkem 4x (leden, duben, červen a říjen). 
 
Předseda výboru 
1. Mgr. Vladimír Sklenář  

Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 
 
Členové 
2. Mgr. Tereza Štěrbová 

Ministerstvo zdravotnictví 
3. Daniel Dárek 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4. Mgr. Jiří Chytil  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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5. Mgr. Marcel Wolgemuth  
Ministerstvo vnitra 

6. Eva Svačinková, DiS.  
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 

 

3.2.5 Výbor zástupců regionů 
Výbor byl ustaven usnesením RVKPP ze dne 21. září 2007 a byl zřízen za účelem lepší 
koordinace mezi státem a samosprávou. Výbor nahradil pracovní skupinu Vertikální 
koordinace protidrogové politiky, která byla zřízena usnesením RVKPP ze dne 30. května. 
2003. Výbor zahájil svou činnost jednáním v říjnu 2007.  
V roce 2008 se uskutečnila celkem čtyři jednání Výboru (leden, březen, červen, říjen). Hlavní 
témata jednání: Dotační řízení RVKPP, evaluace procesu certifikací, primární prevence, 
výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky krajů. Důležitým bodem jednání byla stále 
nedořešená situace v harmonizaci systémů kontroly kvality služeb – inspekce MPSV a 
certifikace RVKPP. Některých jednání Výboru se účastnili také zástupci Národního 
monitorovacího střediska (NMS) s  informacemi o aktuální situaci výskytu HIV infekce mezi 
injekčními uživateli drog o prevenci a snižování rizik užívání drog na tanečních scénách.  

V lednu 2008 proběhlo společné jednání Výboru zástupců regionů a Výboru zástupců resortů 
a institucí. Hlavními body programu byly certifikace a financování protidrogové politiky. Také 
z tohoto jednání vyplynula jako hlavní problém potřeba harmonizace procesu hodnocení 
kvality služeb. 

V srpnu 2008 se uskutečnilo jednání Výboru zástupců regionů a Dotačního výboru na téma 
„Financování protidrogové politiky v roce 2008“. Cílem tohoto jednání bylo předání informací 
o prioritách a průběhu dotačních řízeních jednotlivých resortů pro poskytovatele programů 
protidrogové politiky na rok 2009. 
 
Předseda výboru 
1. Bc. Hana Rendlová  

Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP 
 
Členové 

Krajští protidrogoví koordinátoři 
 
3.3  Stálé pracovní skupiny 
Pro plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2005-2006 zřizuje RVKPP na základě svého statutu stálé nebo ad hoc 
pracovní skupiny:  

3.3.1 Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina 
Resortní koordinační skupina (dále jen „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 RVKPP, který v případě 
potřeby svolává pracovní schůzku RKS, či zašle spolugestorům podklady pro zpracování 
příslušné instrukce elektronicky. V roce 2008 byli členové RKS v rámci přípravné fáze 
předsednictví ČR v Radě EU pravidelně informováni o průběhu jednání v Bruselu. Těchto 
jednání se  zástupci příslušných resortů osobně účastnili. 

3.3.2 Pracovní skupina RVKPP pro nelátkové závislosti 
Personální složení a strategický záměr činnosti pracovní skupiny pro nelátkové závislosti 
byly schváleny RVKPP dne 25. ledna 2008. Činnost pracovní skupiny je zabezpečována pod 
vedením ministra pro lidská práva a národnostní menšiny s cílem zmapování situace v 
oblasti nelátkových závislostí (například závislostí na herních automatech) a návrhu 
příslušných opatření. 
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3.3.3 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 Centra adiktologie 1. LF UK (CA), Psychiatrického centra 
Praha, Ústavu lékařské informatiky 2. LF UK, zástupci NNO - Centra protidrogové prevence 
a terapie, Sdružení Podané ruce, Chilli.org, Prevent a zástupci promotérů – Techno.cz a 
vydavatelství xPublishing. 

3.3.4 Pracovní skupina pro metamfetamin  
Je nově zřízená skupina, a to v  r. 2009. Založení pracovní skupiny bylo schváleno RVKPP 
dne 31. října 2008. 
3.3.5 Pracovní skupina NMS „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“  
Je složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské 
studie. Věnuje se metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů, sbírá 
výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru „Užívání drog v populaci“. 
V roce 2007 proběhla 4. vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), 
data byla zpracovávána v průběhu r. 2008, v lednu 2008 byly zveřejněny výsledky studie za 
ČR. V roce 2008 byla provedena celopopulační studie zaměřená na rozsah užívání drog, 
zveřejnění výsledků je plánováno na rok 2009. Členy pracovní skupiny jsou odborníci 
zastupující Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Psychiatrické centrum Praha 
(PCP), Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty a Psychiatrické kliniky VFN (CA), 
Psychologický ústav Akademie věd ČR, (PsÚ AV ČR), Lékařské informační centrum (LIC). 
Skupina se sešla v červnu 2008 před zahájením celopopulační studie. 

3.3.6. Pracovní skupina NMS "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, CA, Státní zdravotní ústav (SZÚ), Hygienickou stanici (HS), Generální 
ředitelství vězeňské služby ČR (GŘVS ČR), AIDS center a nestátních neziskových 
organizací (NNO).  Pracovní skupina se sešla v únoru 2008. 

3.3.7 Pracovní skupina NMS "Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog"  
Tato skupina 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, CA, SZÚ, HS, GŘVS ČR a NNO. Pracovní skupina 
se sešla v červnu 2008. 

3.3.8 Pracovní skupina NMS „Úmrtí spojená s užíváním drog“  
Tato 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. LF UK,  a dále zástupci NPC PČR ÚZIS, zástupce 
NPC PČR.  

3.3.9 Pracovní skupina NMS „Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů 
drog“ 
Tato 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, CA a NPC PČR.  
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3.3.10 Pracovní skupina NMS „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  NPC PČR, GŘ cel, Probační a mediační služby ČR, GŘ 
Vězeňské služby ČR, MS,  CA, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Českého 
statistického úřadu. Pracovní skupina se v r. 2008 sešla dvakrát. 

3.3.11 Pracovní skupina NMS "Systém včasného varování před novými drogami"  
Zajišťuje především bezproblémovou funkčnost celostátního informačního systému „Systém 
včasného varování“ (Early-warning System, EWS), který byl schválen RVKPP v červenci 
2005. Cílem systému je vytvoření mechanismu umožňujícího rychlou výměnu informací o 
výrobě, šíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek mezi relevantními partnery jak 
z oblasti veřejně zdravotní a sociální, tak z oblasti trestněprávní a rozšíření těchto informací 
na různých úrovních s cílem minimalizovat negativní zdravotní dopady užívání těchto nových 
psychoaktivních látek. Členy jsou zástupci NPC PČR, Ústavu soudního lékařství a 
toxikologie, Kriminalistického ústavu Praha, Ústavu lékařské informatiky 2. LF UK, MZ, 
státního ústavu pro kontrolu léčiv, Psychiatrického centra Praha, GŘ cel, Ústavu 
farmakologie 3. LF UK, Národní jednotky Europolu PČR a Sdružení Podané ruce. Skupina 
se sešla v únoru 2008. 

3.3.13.  Členství a aktivní účast zástupců NMS a sRVKPP v dalších pracovních skupinách 
Zástupci NMS a OKF se dále účastní následovních pracovních skupin: 
Pracovní skupina pro rozvoj Standardů Primární prevence rizikového chování - zřízená při 
IPPP ČR. Skupina se zabývá aktualizací certifikačního procesu a standardů pro primární 
prevenci rizikového chování, včetně primární prevence užívání návykových látek. Skupina se 
sešla v prosinci 2008 a bude se scházet 1x měsíčně v r. 2009.  
Pracovní skupina pro rozvoj psychosociálních podporných složek substituční léčby - zřízená 
při Prev-centru Praha. Cílem pracovní skupiny je další rozvoj, koordinace, výměna 
zkušeností a sběr dat od zástupců podpůrných psychosociálních složek substituční léčby 
v rámci ČR. Pracovní skupina se sešla 4x v r. 2008, z toho 1x v prostorách ÚV ČR 
(Vladislavova ul.).    
Pracovní skupina pro omezení dostupnosti pseudoefedrinu - zřízená MZ ČR, IOPL, v r. 2008 
se sešla 4x 
Rada Národního registru lékařsky indikovaných substitučních látek - v r. 2008 se sešla 
přibližně 4x. 
Redakční rada odborného časopisu Adiktologie, která se setkává cca 2x ročně. 
Pracovní skupina pro sběr dat o alkoholu a tabáku -  zřízená SZÚ  Praha, Koordinační 
středisko pro alkohol a tabák, schází se přibližně  2x ročně.   
 
3.4  Krátkodobé aktivity  
Pojmem krátkodobé aktivity jsou míněny semináře, školení, prezentace v médiích apod. 
Pracovníci sRVKPP prezentovali svoji činnost a Národní strategii protidrogové politiky na 
období 2005 až 2009, především na následujících akcích:   

3.4.1 Prezentace v ČR 
- AT konference ČLS JEP - květen 2008 (Praha) 
- Prezentace na seminářích Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v Apolináři 
- Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje – říjen 2008 (Červená 

nad Vltavou) 
- Celostátní konference Primární prevence rizikového chování – listopad 2008 (Praha) 
- Konference “Role obcí v oblasti protidrogové politiky” 
- Vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR – Kurz Drogová problematika (Ralsko) 
- Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR (Justiční akademie Kroměříž) 
- IV. ročník protidrogové konference Středočeského kraje – prosinec 2008 (Měřín) 
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- Pracovních schůze Společnosti pro návykové nemoci české lékařské společnosti J. E. 
Purkyně - listopad 2008 

- Konference Safer Party 2008, srpen 2008, Pardubice, festival Summer of Love. 
3.4.2 Na mezinárodním fóru  
- Rada EU – Horizontální pracovní skupina pro drogy v Bruselu 
- Pompidou Group Rady Evropy, Štrasburk - pravidelné setkání stálých korespondentů, 

platformy Výzkum, Prevence 
- Setkání národních protidrogových koordinátorů členských států EU 
- Setkání vedoucích monitorovacích středisek zemí EU (Reitox)  
- Expertní setkání EMCDDA na téma implementace zákonů 
- Expertní setkání EMCDDA na téma environmentální strategie v oblasti prevence užívání 

drog 
- Setkání právních korespondentů Evropské databáze o drogové legislativě (ELDD) 
- Expertní setkání EMCDDA na téma prevalenční odhady problémových uživatelů drog 
- Expertní setkání EMCDDA na téma užívání drog v obecné populaci – populační 

průzkumy 
- Expertní setkání EMCDDA na téma infekční nemoci spojené s užíváním drog 
- Expertní setkání EMCDDA na téma úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů 

drog 
- Setkání národních koordinátorů EDDRA 
- Setkání ad-hoc pracovní skupiny EMCDDA pro hodnocení drogových politik a Akčních 

plánů 

3.4.3 Články v odborném tisku a ve sbornících abstrakt a příspěvků z konference 
Články v časopisech (včetně zahraničních – v angličtině) 

- Sutton AJ, Hope VD, Mathei C, Mravcik V, Sebakova H, Vallejo F, Suligoi B, Brugal MT, 
Ncube F, Wiessing L, Kretzschmar M. (2008) A comparison between the force of 
infection estimates for blood-borne viruses in  injecting drug user populations across the 
European Union: a modelling study. J Viral Hepat. 2008 Nov;15(11): 809-16. 

- Griffiths, P., Mravcik, V., Lopez, D. and Klempova, D. (2008)  Quite a lot of smoke but 
very limited fire-the use of methamphetamine in Europe.  Drug and Alcohol Review  27, 
236-242. 

- Mravčík, V. (2008)  Užívání drog v ČR - aktuální situace.  Občan v síti, 2008 (1): 8-11. 

- Pešek, R., Orlíková, B. (2008) Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 – 
Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy 6 (5), 1-16. 

- Mravčík, V., Škařupová, K., Orlíková, B. (2008) Rekreační užívání drog - Užívání drog v 
prostředí zábavy a existující intervence v ČR (Recreational drug use - drug use in 
recreational setting and existing interventions in th Czech Rep.). Zaostřeno na drogy  
6(3), 1-16. 

- Vorlová, K. and Mravčík, V. (2008)  Drogy a řízení (Drugs and driving).  Zaostřeno na 
drogy  6 (2), 1-12. 

- Kalina, K., Douda, I., Klímová, H., Krombholz, J., Popov, P., Růžička, J., Vodňanská, J. 
(2008). Spravedlivý jako palma kvést bude – Jaroslav Skála – zakladatel české 
adiktologie. Zaostřeno na drogy 6 (1), 1-12. 

Sborníky abstrakt a příspěvků z konference 

- Zábranský, T., Mravčík, V., & Vorel František. Fatal Overdoses with Illegal Drugs in the 
Czech Republic. 2008 NIDA International Forum: Globally Improving and Applying 
Evidence-Based Interventions for Addictions - Book of Abstracts, 88. 2008. 
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- Mravčík, V. and Chomynová, P. (2008)  Současná situace v oblasti užívání drog v ČR v 
Evropském kontextu.  Klin. Biochem. Metab.  16, 138 (Abstract). 

- Kotrbová, K., Pešek, R. (2008). Kontaktní a poradenská práce s těhotnými klientkami v 
nízkoprahovém zařízení - zkušenosti a postřehy z praxe. Příspěvek uvedený v: Péče o 
těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-
095-9.  

- Orlíková, B., Mravčík, V. (2008): Drug-related Infectious Diseases in the Czech Republic. 
Monitoring and Research. Příspěvek. Evropské monitorovací centrum pro drogy a 
drogové závislosti (EMCDDA), European Expert Meeting on Drug-related Infectious 
Diseases, 5.10. – 9.10. 2008, Lisabon. 

Orlíková, B., Mravčík, V., Škařupová, K. (2008): Rekreační užívání drog v ČR. Přednáška. 
Abstrakt ve sborníku Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci a AT sekce 
Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Květen 2008. Měřín.  
Orlíková, B., Šalomoun, J. (2008): Výkaznictví v drogových službách. Přednáška. Abstrakt ve 
sborníku Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci a AT sekce 
Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Květen 2008. Měřín.  
Orlíková, B. (2008): Harm reduction a rekreační užívání drog. Přednáška. Abstrakt ve 
sborníku HR konference Středočeského kraje. Únor 2008. Praha.  

3.4.4 Tiskové konference 
V r. 2008 se konaly 3 tiskové konference:  
ESPAD 07 – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, přehled hlavních výsledků 
české části studie.  
Společná tisková konference s o.s. SANANIM a Centrem adiktologie 1. LF UK ke studii RUS-
IDU-PHA na téma potřeby zavedení účinných preventivních a léčebných opatření pro vysoce 
rizikovou populaci migrantů, injekčně užívajících drogy.  
„Media Day“ (dvouhodinová tisková konference a následně celý den vyhrazený pro 
komunikaci s médii, ke zveřejnění Výroční zprávy o drogové situaci v Evropě; 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. 

3.4.5 Tiskové zprávy 
Tiskové zprávy (dále je „TZ“) jsou vydávány podle povahy sdělení buďto pod 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 vydávána nejméně 1 TZ. TZ jsou zasílány 
v elektronické podobě České tiskové kanceláři, jednotlivým redakcím a novinářům, kteří 
pravidelně informují o drogové problematice (celkem cca 50 adres). Jsou zveřejňovány i na 
obou webech. Další méně významná sdělení se uveřejňují v Presscentru na drogy-info.cz, 
aniž by byla rozesílána médiím. 
V roce 2008 byly vydány 2 TZ ke studii ESPAD 07 a dále 2 TZ k iniciativě Safer Party (obě 
společně s Iniciativou Safer Party, 1 z nich společně s MŠMT), 2 TZ ke studii Tanec a drogy 
2007, TZ ke zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007; TZ po 
lednovém jednání RVKPP a TZ týkající se prevence rizikového chování, a společná TZ ke 
studii RUS-IDU-PHA a 5 mezinárodních TZ + 1 ppt prezentace v češtině k Výroční zprávě o 
drogové problematice v Evropě. Celkem tedy 15 TZ a 1 ppt prezentace. V Presscentru na 
drogy-info.cz bylo v r. 2008 v rubrice „tiskové zprávy“ publikováno celkem 38 sdělení. 

3.4.6 Vzdělávací aktivity 
Pracovníci NMS pořádali 2 semináře na téma testování infekcí v drogových službách a 
provádění rychlých testů ze séra. Dále přednášeli klíčovým poskytovatelům dat za účelem 
představení NMS a sjednocení sběru dat o drogách a drogových závislostech. Podíleli se na 
organizaci a přednáškách vzdělávacího semináře PrevData (databáze pro primární prevenci, 
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která vyvíjena od r. 2006 a v pilotním provozu od května 2008). Dále se podíleli na přípravě a 
odborném programu Konference Safer Party 2008 o rekreačním užívání drog.  

 

3.5  Dlouhodobé aktivity 
3.5.1 Dotační řízení projektů NNO pro poskytování služeb uživatelům návykových látek 
Sekretariát RVKPP zajišťuje každoročně dotační řízení programů protidrogové politiky, včetně 
vyplácení finančních částek jednotlivým poskytovatelům služeb přímo Úřadem vlády ČR (od roku 
2005). Organizace dotačního řízení, příprava podkladů pro jednání Výboru RVKPP pro 
poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu a rozhodování RVKPP a následná  
administrace projektů patří významným a citlivým oblastem činnosti sRVKPP.   

3.5.2 Certifikace odborné způsobilosti 
V roce 2008 bylo projednáno RVKPP 34 místních šetření, bylo uděleno 28 certifikátů (z toho 
5 uděleno s podmínkou) a 6 certifikátů neuděleno. Na konci 1. pololetí r. 2008 některé 
organizace zahájily 2. období certifikací, protože tříletá platnost prvního certifikátu, který 
organizace získaly na základě výsledků místního šetření v roce 2005, vypršela. 

Na červnovém jednání RVKPP 2008 byla předložena zpráva o evaluaci 1. etapy procesu 
certifikací (2005-06) komentující silné a slabé stránky s návrhem změn a doporučení k 
procesu certifikací. 

V říjnu 2008 proběhlo pracovní setkání v rámci plánované revize Standardů odborné 
způsobilosti. Cílem revize je zpřesnění, novelizace, popř. rozšíření stávajících standardů. Je  
plánována revize i dalších dokumentů souvisejících s certifikacemi (certifikační řád, metodika 
místního šetření). Zásadní změny dokumentů nebylo z důvodů časové náročnosti možné 
realizovat v roce 2008, a proto změny dokumentů proběhnou v první polovině roku 2009. 
Pracovní skupina přesto doporučila pokračovat v dalších pracovních setkáních a soustředit 
se na drobnější změny a aktivity (např. setkání certifikátorů v rámci sjednocení postupů a 
dalšího vzdělávání, revize manuálu certifikátora), které nemusí projít schválení RVKPP.   

Certifikační agentura (CEKAS), spadající pod Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF), podala 
v listopadu 2008 projekt s názvem „Dobrá praxe v řízení kvality“ v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Jedním z partnerů projektu je sRVKPP. Cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na 
celostátní a mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality 
služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému (hodnotitelů kvality-certifikátorů, 
protidrogových koordinátorů-krajských metodiků, pracovníků Certifikační autority a 
pracovníků Certifikační agentury). O schválení projektu by mělo být rozhodnuto v první 
polovině roku 2009. Úspěšnost projektu by přispěla pro další rozvoj certifikací a zkvalitnění 
všech úrovní systému, včetně vlivu na zvýšení kvality poskytovaných služeb u jednotlivých 
poskytovatelů. 

3.5.3 Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů 
Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů probíhalo v roce 2008 formou účasti na 
konferencích, které byly v rámci České republiky pořádané na témata v oblasti protidrogové 
politiky (např. AT konference v Měříně; Mezinárodní konference komunitní spolupráce 
v oblasti drogové politiky, Brno; Konference k primární prevenci, Praha), dále pak účastí na 
pracovní schůzi Společnosti pro návykové nemoci při České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně (téma: Jsou drogové služby službami sociálními). 

3.5.4 Koordinace drogového informačního systému (DIS) ČR 
NMS je od r. 2003 koordinátorem DIS, jehož rozvoj je ve dvouletých intervalech definován 
v Národním akčním plánu drogového informačního systému (NAPDIS), který je schválen 
RVKPP. 
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3.5.5 Studie a monitorovací aktivity přímo realizované NMS 
Správa databáze FreeBase umožňující elektronické zpracování jednotně sebraných dat 
z nízkoprahových zařízení. Podíl na přípravě a pilotním provozu databáze UniData.   
Správa a zpracování údajů ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení 
RVKPP – data o klientech, poskytnutých službách, pracovnících a výdajích na realizaci 
projektů. 
Realizace a zpracování dat z celopopulační studie. 
Realizace a zpracování dat ze studie ESPAD. 
Průzkum současného stavu rozložení a činnosti AT ambulancí v ČR. 
Průzkumy rekreačního užívání drog a evaluace projektu Safer Party. 
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 mortality problémových uživatelů drog. 
Studie sekundární drogové kriminality (ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou 
PČR). 
Monitoring aktuálního stavu užívání drog a nabídky indikovaných služeb pro uživatele drog 
v českých věznicích, příprava průřezové studie zaměřené na zjišťování aktuálního stavu 
užívání drog v českých věznicích (ve spolupráci s GŘ VS ČR). 
Aktivní zapojení do evropské internetové databáze evaluovaných preventivních a léčebných 
intervencí.EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action). 
Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropská databáze o drogové legislativě ELDD - 
projekt EMCDDA, v r. 2008 zpracování dat pro evropský průzkum na téma procesu 
aktualizace seznamu OPL, které jsou v členském státě zákonně kontrolovány. 
 
3.6  Spolupracující státní a nestátní organizace 
Hlavním partnerem RVKPP zůstává i v roce 2008 v oblasti neziskového sektoru Asociace 
nestátních organizací (A.N.O.), jejíž zástupce je členem Výboru zástupců resortů a institucí. 
A.N.O. je profesní organizací sdružující některé nestátní neziskové organizace, které 
poskytují služby v oblasti prevence a léčby návykových nemocí. Byla posílena spolupráce 
s dalšími organizacemi – členy RVKPP se stal zástupce Asociace krajů ČR a zástupce 
Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  

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, Státního 
zdravotního ústavu, hygienické služby, Asociace nestátních organizací pracujících v oblasti 
prevence a léčby užívání drog, AV ČR, Společnosti návykových nemocí ČLS JEP, 
Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Psychiatrického centra 
Praha, Centra adiktologie UK Praha atd. 
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4. Výstupy 
 
4.1 Tisk a publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR 
4.1.1   Autorská činnost  
Knižní publikace 

- Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E., 
Miovská, L., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2008). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2007. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-
46-8 (tiskem vydána až v r. 2009 z důvodu finančních problémů). 

- Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E., 
Miovská, L., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2008). Annual Report on Drug Situation 2007 
– Czech Republic. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-47-5. 

- Pešek, R., Vondrášková, A., Veselý, O. (2008). Drogová závislost aneb Rychlý běh po 
krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Druhé, upravené a 
doplněné vydání. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum. ISBN 978-80-239-
9405-6. Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz. 

- Pešek, R., Nečesaná, K. (2008). Kouření aneb Závislost na tabáku. Rizika, projevy, 
motivace, léčba. Informační a poradenská příručka. Písek: Arkáda - sociálně 
psychologické centrum. ISBN 978-80-254-3580-9. Dostupné z http://www.kraj-
jihocesky.cz.   

- Pešek, R., Kotyzová, M., Němec, M. (2008). Monitoring situace a potřeb v oblasti 
protidrogových služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji 
(závěrečná zpráva). Strakonice: Prevent. Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz. 

 
Články publikované v r. 2008 v odborných časopisech 

- 6 článků, z toho 2 v angličtině, viz část III. Přehled činnosti. 

4.1.2   Publikace organizačně zajišťované 
- Uhl, A. (2008), Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí. Překlad z angličtiny. 

Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-39-0. 

- National Drug Policy Strategy for the period 2007 to 2009.  Praha: Úřad vlády České 
republiky. ISBN 80-86734-40-4 (dotisk). 

- Action Plan of the National Drug Policy Strategy Implementation for the period 2007 to 
2009. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-55-0 (autorsky publikace 
připravena již v r. 2007). 

 
4.2  Periodikum Zaostřeno na drogy (ISSN 1214-1089) 
„Zaostřeno na drogy“ je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice EU a ČR, 
kterou vydává NMS v nákladu 2000 ks. Většina nákladu je zdarma distribuována podle 
stálého distribučního seznamu – v adresáři je cca 1700 adres. Elektronická podoba je k 
dispozici na www.drogy-info.cz. V roce 2008 bylo vydáno 6 čísel ročníku šestého. Autorství 
pracovníků sRVKPP a NMS je uváděno v části III – přehled činnosti. 

Čísla vydaná v roce 2008: 

- Spravedlivý jako palma kvést bude – Jaroslav Skála – zakladatel české adiktologie. 
Editor: Kalina, K. 

- Drogy a řízení – Alkohol a ostatní psychoaktivní látky v silniční dopravě. Editor: Vorel, V. 
- Rekreační užívání drog – Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. 

Editor: Mravčík, V. 

http://www.drogy-info.cz/
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- Drogy, volby, média – Jak nastolovaly politické strany v ČR drogovou politiku před 
volbami do médií. Editor: Škařupová, K. 

- Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 – Souhrn výroční zprávy. Editor: 
Mravčík, V.  

- Summary of the Annual Report Czech Republic - Drug Situation 2007. Editor: Mravčík, V.  
 
4.3  Internetové prezentace 
4.3.1 Internetové stránky RVKPP  
Internetové stránky RVKPP 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 RVKPP. Obsahovou i 
formální redakci zajišťuje pracovnice pro vztahy s veřejností, která všechny články publikuje 
prostřednictvím redakčního systému a většinou je i sama píše, s výjimkou sekce Dotace, 
kterou obsahově zajišťoval pracovník agendy dotací a některých jednotlivých článků, 
připravených pracovníky odpovídajícími za příslušnou agendu. Pracovnice pro vztahy s 
veřejností je členkou Redakční rady webových stránek Úřadu vlády ČR.  

4.3.2 Národní informační portál o drogové problematice  
Národní informační portál je umístěn na adrese www.drogy-info.cz a je po technické stránce 
zajišťován externě. Redakční radu tvoří všichni pracovníci NMS, pracovnice vztahů s 
veřejností a 2 externí pracovníci. Portál obsahuje velké množství příspěvků, určených jak 
široké veřejnosti, tak odborníkům a politikům. Editorem je pracovnice pro vztahy s veřejností, 
která vkládá většinu příspěvků v odborné části webu; některé příspěvky vkládají redaktoři a 
editor je schvaluje. Aktualizaci a vkládání nových údajů do databází (Knihovna, Mapa 
pomoci, Kalendář akcí) vkládá pracovnice NMS specializovaná na administraci a správu dat. 
Portál obsahuje také Monitor tisku, který je automaticky (ve spolupráci s externím 
dodavatelem) aktualizován 5x týdně. Redaktorem rubriky Ze zahraničí je externí pracovník. 
Na tomto webu jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny i všechny knižní publikace, vydané 
sRVKPP a NMS v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR, výroční zprávy a Zaostřeno 
na drogy. Dále jsou na drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost: 

- Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog (celkem 918 
záznamů v databázi, které je nutno pravidelně aktualizovat). 

- Kalendář akcí s přehledem vzdělávacích akcí a konferencí (včetně zahraničních, 294 
záznamů do databáze vloženo v r. 2008). 

- Knihovna NMS - 1520 záznamů v katalogu,který umožňuje elektronickou rezervaci 
výpůjček a urgování vrácení knih.  

Nově byl do redakčního systému integrován software LimeSurvey, který slouží pro sběr dat 
pomocí webového dotazníku (formuláře). 
 

4.4  Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností 
ProCite: Databáze „časopisy“ obsahuje celkem 1463 záznamů o odborných časopiseckých 
článcích. Druhá databáze, která slouží pro export do katalogu knihovny, obsahuje 1520 
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. 2008 celkem 1930 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, 
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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. Sklad spravuje NMS. 

Knihovna NMS: Knihovna obsahuje 1520 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 2008 
V rámci dotačního řízení na rok 2008 RVKPP uložila výkonnému místopředsedovi RVKPP 
zajistit prostřednictvím rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle zákona č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, celkem 154 projektům s návrhy finanční spoluúčasti státu. Dále RVKPP schválila 
rozpočet na pokrytí odborných činností sekretariátu RVKPP. 
Prostředky rozpočtované v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené 
na prevenci před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2008 
byly RVKPP schváleny v následující struktuře: 
na realizaci  projektů protidrogové politiky     Kč  95.300.000,--  
na odborné činnosti  sekretariátu RVKPP    Kč    4.700.000,--  
                                                                                         ------------------------------- 
      Kč       100.000.000,--  
 
5.2  Čerpání finančních prostředků 
5.2.1 Na realizaci projektů protidrogové politiky 
Neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky v celkovém objemu Kč 95.300.000,-- byly 
rozhodnutím vedoucího ÚV ČR poskytnuty na realizaci projektů protidrogové politiky na 
místní úrovni. Strukturu poskytnutých dotací v členění podle formy právní subjektivity 
příjemce a podle typu poskytovaných služeb uvádí následující tabulky: 
 
Tab. 1: Struktura dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky  - 
prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami  v roce 2008 
podle právní formy žadatele 
Forma právní subjektivity Kč 
Obecně prospěšné společnosti  18.390.000 
Občanská sdružení    68.460.000 
Církve, charitativní a náboženské společnosti   7.060.000 
Neziskové organizace zřízené městem nebo obcí 920.000 
Neziskové organizace zřízené územním samosprávným celkem 170.000 
Akciové společnosti 300.000 
Celkem 95.300.000 

 
Tab. 2: Struktura dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - 
prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami  v roce 2008 
podle typu služeb 

Typ služby Kč 
Primární prevence 5.420.000 
Programy harm reduction 48.690.000 
Ambulantní služby 8.530.000 
Terapeutické komunity 21.580.000 
Následná péče 9.440.000 
Mezinárodní spolupráce 0 
Informace, výzkum a hodnocení 1.640.000 
Celkem 95.300.000 
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Výše uvedené neinvestiční dotace určené na spolufinancování konkrétních projektů protidrogové 
politiky v roce 2008 byly předmětem finančního vypořádání vztahů příjemců dotací se státním 
rozpočtem. V rámci vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2008 a finančního vypořádání za rok 
2008 bylo prostřednictvím bankovních účtů ÚV ČR vráceno do státního rozpočtu celkem Kč 
97.428,40, které se příjemcům dotací nepodařilo vyčerpat na vymezený účel do 31.12.2008.  

5.2.2 Na odborné činnosti sekretariátu RVKPP  
V roce 2008 hospodařil sekretariát RVKPP v rámci rozpočtu určeného na prevenci před 
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami s celkovou částkou 
Kč 4.700.000,--. Prostředky byly využity na zajištění odborné činnosti realizované 
prostřednictvím sekretariátu RVKPP vč. publikační činnosti, zabezpečení dotačního řízení 
a procesu certifikací kvality odborných služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. 
K 31.12.2008 bylo na odborné činnosti realizované sekretariátem RVKPP vyčerpáno celkem 
Kč 4. 679.168,65., tj. 99,56 % stanoveného rozpočtu výdajů. 
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6. Zahraničí 
 
6.1  Členství v mezinárodních institucích 
Na základě Statutu RVKPP aktivně participuje prostřednictvím svého sekretariátu na činnosti 
následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou 
(především problematikou prevence a léčby užívání drog): Pompidou Group Rady Evropy, 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Komise OSN pro 
narkotika (CND), Horizontální skupina pro drogy Rady EU (HDG) a Dublinská skupina. V 
uvedených organizacích zastupuje sRVKPP její ředitel, případně další, na základě Statutu 
RVKPP jím jmenovaní zástupci.   
V roce 2008 pokračovala intenzivní příprava na výkon předsednictví ČR v Radě EU v první 
polovině roku 2009. Její součástí byla pravidelná setkání se zástupci Stálého zastoupení ČR 
v Bruselu, francouzskými a švédskými partnery a navázání kontaktů s Generálním 
sekretariátem Rady a Evropské komise. Výrazně se prohloubila spolupráce se zástupci 
Ministerstva zahraničních věcí ČR, odborem OPEU 2, který po dobu CZ PRES bude 
zajišťovat agendu týkající se spolupráce EU s třetími zeměmi (Troiky). 
 
6.2  Účast  na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 
Pravidelná jednání Horizontální pracovní skupiny pro problematiku drog Rady EU, Brusel (1x 
měsíčně) – Kamil Kalina, Mirka Pragen,  Ludmila Slabá, Hana Rendlová, Josef Radimecký 

Pravidelná jednání Troiek EU pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti protidrogové politiky, 
Brusel (1x měsíčně) – Kamil Kalina, Mirka Pragen, Ludmila Slabá 

Pravidelná setkání členů Správní rady EMCDDA  členských a kandidátských zemí EU 
Lisabon (2x ročně),  2. – 4.7. 2008,  3. – 5.12.2008 – Kamil Kalina 

51. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), Vídeň, 9.-14. 3. 2008 – Kamil Kalina, Jiří 
Sadílek, Ludmila Slabá 

Pravidelná setkání národních protidrogových koordinátorů EU, Brusel, 15.5. 2008 – Kamil 
Kalina, Jiří Sadílek, Ludmila Slabá, Mirka Pragen; 21. – 23.10.2008, Paříž – Vladimír Sklenář 

Zasedání otevřené expertní pracovní skupiny Komise OSN pro narkotika (CND)  
k problematice snižování poptávky po drogách, Vídeň, Rakousko 14.-17.9. 2008 – Vladimír 
Sklenář 

Setkání národních protidrogových koordinátorů státu EU, Paříž, Francie 21.-22.10. 2008, 
Vladimír Sklenář 

62. setkání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy a následná  konference na 
téma  „Jsme schopni dát odpověď na potřeby tvůrců protidrogové politiky“ Varšava, Polsko 
24.-26.11. 2008, Vladimír Sklenář 

Pracovní skupina protidrogové prevence Rady Evropy-Pompidou Group,  Zpracování 
výsledků z Konference PG „Rodiny, životní styl a drogy – oslovení (zapojení) rodin 
v prevenci“ Štrasburk, 21.-23. 5. 2008 - Vladimír Sklenář 

Seminář o snižování poptávky po drogách, léčbě závislostí a prevenci, Budapešť 22. - 25.1. 
2008 – Hana Rendlová, Vladimír Sklenář, Lukáš Veselý 

Pravidelná setkání vedoucích národních monitorovacích středisek EU v EMCDDA v 
Lisabonu (2x ročně; 21.-23. 5. a 5.-7. 11 2008) – Viktor Mravčík, Pavla Chomynová 
(Lejčková) 

Pracovní skupina EMCDDA „Populační průzkumy a klíčový indikátor Užívání drog v obecné 
populaci“, 25.-28. 6. 2008, Lisabon – Kateřina Škařupová  

Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Vztahy s médii, Oslo, 27.2. -1. 3. 2008 – 
Barbora Orlíková, Eva Škrdlantová 
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Pracovní skupina EMCCDA „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“, Lisabon, 15.-
17. 9. 2009 – MUDr. Běla Studničková (HS hl. m. Prahy) 

Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Respondent driven sampling, Lisabon, 6. 
10. 2008 – Barbora Orlíková, Kateřina Škařupová 

Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Trestní statistiky, Paříž, 13. 6. 2008 – 
Roman Pešek 

Účast na pracovní skupině k mezinárodnímu studii o alkoholu a drogách ve školské populaci 
ESPAD, Riga 18.-22.10. 2008. – Kateřina Škařupová 

Pracovní skupina EMCDDA „Infekční nemoci spojené s užíváním drog“, Lisabon, 7.-
8. 10. 2008 – Barbora Orlíková  

Pracovní skupina EMCDDA „Prevalenční odhady problémového užívání drog“, Lisabon, 
9.-10. 10. 2008 – Kateřina Škařupová 

Pracovní skupina EMCDDA „Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog“, 
Lisabon, 27.-28. 11. 2007 – Viktor Mravčík 

Pracovní skupina EMCDDA „Právní korespondenti”, Lisabon, 11.-13. 9. 2008 – Roman 
Pešek 

Ad hoc setkání pracovní skupiny EMCDDA pro modelování výskytu infekčních nemocí 
spojených s užíváním drog, Utrecht, Nizozemí, 23. – 24. 4. 2008 – Viktor Mravčík 

Ad hoc setkání pracovní skupiny EMCDDA pro hodnocení národních protidrogových politik, 
Lisabon 23 - 26.11.2008 – Lucia Kiššová 

 

6.3  Další aktivity v mezinárodním kontextu 
Pracovníci sekretariátu zpracovali a na základě mezinárodních dohod o spolupráci předložili 
zprávy o současné protidrogové politice několika mezinárodním institucím: 

- Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu - výroční dotazník Komise pro narkotika OSN (CND) 

- Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), a to: 

- Připomínkování výroční zprávy o stavu drogové situace v Evropě EMCDDA 

- Výroční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2007 (NMS). 

- „EWS Progress Report“ – zprávu o implementaci Systému včasného varování v ČR 
v r. 2008 pro EMCDDA (NMS).  

- Zprávu o aktivitách v r. 2008 pro EMCDDA (NMS) 

- Účast v EMCDDA/CARDS projektu budování národních drogových informačních 
systému v 5 potenciálně kandidátských zemích západního Balkánu (NMS). 

- Dokončení projektu pro EMCDDA Překlad a pilotní testování modulu dostupnosti 
drog v obecné populaci“ (NMS). 

- Účast v zahájeném projektu na zjišťování tvorby velkoobchodních cen drog 
v členských státech (NMS).  
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7. Výhled činnosti na období 2009-20010  
7.1 Nelegislativní úkoly do vlády 

č. Název úkolu Termín 
1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky  
         V/09 

2. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2008 XI//09 
3. Hodnotící zpráva o plnění úkolů z Akčního plánu realizace Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2007-9  
XII /09 

4. Národní strategie na období 2010-2018 XII 09 
5. Hodnocení národní strategie protidrogové politiky na období 2005-

2009 
III/10 

6. Akční plán na období 2010-2014 II/10 
 
7.2  Úkoly oddělení koordinace a financování 
č. Název úkolu Termín 
1. Zabezpečení jednání RVKPP v roce 2009 (cca. 4x) 09 
2. Vyhodnocení vyúčtování programů podpořených v roce 2008 III/09 
3. Příprava dotačního řízení RVKPP pro rok 2010 – vyhlášení dotačních 

programů, metodika 
VI/09 

4. Příprava a realizace seminářů pro žadatele a příjemce dotací VII-IX/09 
5. Realizace dotačního řízení na základě stanovené metodiky VI – XII/09 
6. Vyhodnocení  protidrogové politiky v krajích za rok 2008  VI/09 
7. Metodické vedení krajských protidrogových koordinátorů (KPK)  Průběžně 
8. Zahraniční spolupráce, příprava a organizace zahraničních cest, 

zpracování podkladových materiálů pro jednání s mezinárodními 
orgány a institucemi, účast na mezinárodních jednáních 
 Zastupování ČR na jednání Horizontální pracovní skupiny Rady 

EU 
 UNODC –zasedání CND Vídeň 
 Zpracování výroční zprávy pro UNODC 
 Pompidou Group Rady Evropy, Strasbourg 
 Účast na pravidelných setkáních národních protidrogových 

koordinátorů EU 
 Účast za jednáních Správní rady EMCDDA za ČR 

 
průběžně 

II/09 
III/09 
V/09 

průběžně 
průběžně 
průběžně 

V,X/09 
V,XII/09 

9. Kontrolní, poradenská a koordinační činnost sekretariátu  Průběžně 
10. Úkoly z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 

politiky 2007 – 2009 
Průběžně 

11. Pravidelná jednání Výboru zástupců resortů na základě plánu činnosti 
a k výše uvedeným úkolům, spolupráce s resorty, účast 
v meziresortních pracovních skupinách, komisích a dalších 
pracovních orgánech 

Průběžně 

12. Koordinace Resortní koordinační skupiny pro problematiku drog průběžně 
13. Aktualizace databáze projektů   průběžně 
14. Správa Registru žadatelů o prostředky státního rozpočtu na programy 

protidrogové politiky 
Průběžně 

15. www stránky RVKPP a jeho aktualizace Průběžně 
16. Práce podle požadavků a aktuální situace v RVKPP podle 

jednotlivých agend 
Průběžně 

17. Zabezpečení předsednictví ČR EU v roce 2009 Průběžně 
19. Zajištění systému certifikací poskytovatelů služeb uživatelům drog  Průběžně 
20. Společné setkání Výboru zástupců regionů a Výboru zástupců 

resortů a institucí 
        II, X/09 
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8. Akčního plánu drogového informačního systému na 
r. 2008-2009 

 
8.1 Sběr a analýza dat 
8.1.1  5 klíčových indikátorů 
Užívání drog v obecné populaci (a subpopulacích) 
- Zajištění finančních prostředků a výběr realizátora celopopulační studie zaměřené na 

rozsah užívání drog se standardními otázkami dle EMCDDA. Termín: 30. 6. 2008  

- Realizace celopopulační studie zaměřené na rozsah užívání drog se standardními 
otázkami dle EMCDDA. Realizátor: Není dosud určen. Metodická spolupráce a příprava: 
Pracovní skupina NMS „Užívání drog v populaci“. Termín: 31. 12. 2008. 

- Analýza a publikace výsledků celopopulační studie zaměřené na rozsah užívání drog 
v r. 2008. Realizátor: Není dosud určen. Termín: 31.12. 2009. 

- Pilotní testování modulu dostupnosti nelegálních drog v obecné populaci připraveného 
EMCDDA. Realizátor: NMS. Termín: 30. 6. 2008. 

- Příprava a pilotní testování modulu intenzivního užívání drog, zejména konopí pro 
celopopulační studii zaměřené na rozsah užívání drog. Realizátor: Centrum adiktologie 
ve spolupráci s NMS. Termín 30. 6. 2008. 

- Aplikace modulů dostupnosti nelegálních drog a intenzivního užívání drog 
v celopopulační studii zaměřené na rozsah užívání drog. Realizátor: Není dosud určen. 
Termín: 31.12. 2008. 

- Průzkum trhu a tržních zvyklostí v souvislosti s konopím  - kvalitativní studie mezi 
intenzivními uživateli konopných drog. Realizace: Centrum adiktologie. Termín: 
31.12. 2009. 

- Analýza a publikace výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD) 2007. Realizátor: PCP a NMS. Termín: Analýza dat - 30.6.2008, publikace 
výsledků - 31. 12. 2008. 

- Analýza a publikace výsledků průzkumu „Tanec a drogy 2007“. Realizátor: NMS. Termín: 
Analýza dat - 30. 6. 2008, publikace výsledků – 31. 12. 2008. 

- Průzkum postojů občanů k užívání drog a uživatelům drog. Realizátor: NMS ve 
spolupráci s agenturou INRES-SONES. Termín: realizace průzkumu - 31. 12. 2008, 
publikace výsledků – 31. 12. 2009. 

 
Prevalenční odhady problémového užívání drog 
- Provedení národního odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační 

metodou s využitím dat z nízkoprahových programů. Realizátor: NMS. Termín: 
každoročně do 30.6. 

- Provedení prevalenčního odhadu problémových uživatelů drog pro kraje ČR. Realizátor: 
NMS. Termín: každoročně do 30.6. 

- Provedení prevalenčního odhadu problémového užívání drog na základě průzkumu mezi 
lékaři provedeného v r. 2007. Realizátor: NMS. Termín: 30. 6. 2008. 

- Provedení národního odhadu problémového užívání drog metodou zpětného záchytu 
(capture-recapture). Realizátor: NMS. Termín: 31.12. 2008. 

- Otestování proveditelnosti odhadu prevalence problémového užívání drog multivariační 
indikátorovou metodou. Realizátor: NMS. Termín: 30. 6. 2009. 
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- Otestování proveditelnosti odhadu incidence problémového užívání drog. Realizátor: 
NMS. Termín: 31. 12. 2009. 

- Realizace kvalitativního monitoringu zaměřeného na trendy užívání drog, drogovou 
scénu a trh metodou fokusních skupin mezi pracovníky nízkoprahových programů v ČR. 
Realizátor: Centrum adiktologie. Termín: každoročně do 30. 6. a 31. 12. 

Infekce spojené s užíváním drog 
- Vedení registru osob infikovaných HIV a registr případů AIDS s pravděpodobnou cestou 

přenosu injekční aplikací drog. Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ 
Praha. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Agregovaná evidence osob testovaných na HIV protilátky s uvedením důvodu testu. 
Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ Praha. Termín: průběžně 
v r. 2008 a 2009. 

- Provedení deskriptivní (retrospektivní) studie zaměřené na charakteristiky dosud 
identifikovaných HIV+ injekčních uživatelů drog. Realizátor: NMS ve spolupráci s NRL 
pro AIDS, SZÚ Praha a Centrem adiktologie. Termín: 31. 12. 2008. 

- Vedení registru hlášených případů virových hepatitid u injekčních uživatelů drog v rámci 
registru hlášených infekčních onemocnění (tzv. EPIDAT). Realizátor: hygienická služba a 
SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních. Realizátor: NMS. 
Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Studie prevalence HIV, VHB a VHC mezi rusky mluvícími injekčními uživateli drog 
v Praze. Realizátor: Centrum adiktologie. Termín: 30. 3. 2008 – zpráva ze studie. 

- Studie prevalence (průřezová část) a incidence (prospektivní část) HIV, VHB a VHC mezi 
klienty nízkoprahových programů. Realizátor: Centrum Adiktologie. Termín: Průběžně 
v r. 2008 a 2009. 

- Analýza výsledků testování infekčních nemocí u uživatelů drog ve věznicích. Realizátor: 
GŘVS ve spolupráci s NMS. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Analýza údajů o výměnném programu a dalších aktivitách v oblasti prevence a harm 
reduction infekcí v ČR ze závěrečných zpráv programů. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně v r. 2008 a 2009. 

Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog 
- Sběr a analýza dat o drogových úmrtích ze speciálního registru drogových úmrtí ze 13 

pracovišť soudního lékařství v ČR. Realizátor: NMS ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. 
Termín: průběžně v r. 2008 a 2009, analýza dat do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Extrakce dat o toxikologických nálezech u zemřelých při dopravních nehodách. 
Realizátor: NMS ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. Termín: analýza dat do 30. 6. za 
uplynulý kalendářní rok. 

- Extrakce dat o drogových úmrtích z obecného registru mortality. Realizátor: ÚZIS. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Realizace (opakování) database-linkage kohortové studie mortality (problémových) 
uživatelů drog. Realizátor: NMS. Termín: 31. 12. 2009. 

Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog 
- Vedení Registrů uživatelů drog – žadatelů o léčbu, a to jak prvních žádostí, tak všech 

žádostí o léčbu. Realizátor: HS HMP. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Zpracování analýzy hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízení na problémy 
způsobené alkoholem a jinými  OPL. Realizátor: ÚZIS. Termín: analýza dat do 30. 6. za 
uplynulý kalendářní rok. 
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- Analýza pacientů (uživatelů alkoholu a jiných OPL) registrovaných v ambulantních 
zdravotnických zařízeních. Realizátor: ÚZIS. Termín: analýza dat do 30. 6. za uplynulý 
kalendářní rok. 

- Vedení Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. 
Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Metodická podpora uživatelům databáze FreeBase (evidence klientů a služeb 
v nízkoprahových zařízeních - blíže viz http://freebase.drogy-info.cz/). Realizátor: NMS. 
Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Organizace školícího metodického semináře pro uživatele FreeBase a pro organizace 
hlásící do registru uživatelů drog žádajících o léčbu . Realizátor: NMS ve spolupráci s HS 
HMP. Termín: 1 seminář v r. 2008, 1 seminář v r. 2009. 

- Tvorba formátu výstupních sestav FreeBase pro všechny žádosti registru žadatelů o 
léčbu HS HMP a pro závěrečné zprávy programů v dotačním řízení, tvorba bezpečného 
algoritmu pro centrální sběr anonymizovaných dat. Realizátor: NMS ve spolupráci s HS 
HMP. Termín: 30. 6. 2008. 

- Rozvoj aplikace FreeBase směrem k dalším typům služeb, zajištění uživatelské podpory 
a centrálního využití pro monitoring drogové situace a druhu a objemu poskytovaných 
služeb – v první fázi v oblasti drogových služeb ve věznicích a s klienty v konfliktu se 
zákonem, v další fázi ostatních ambulantních drogových služeb. Realizátor: NMS. 
Termín: 31. 12. 2008.  

- Sběr dat o léčebných programech a bezdrogových zónách  ve věznicích. Realizátor: 
GŘVS. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

8.1.2  Další data 
EWS 
- Činnost sítě EWS a její průběžná aktivace. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2008 

a 2009. 

- Zpráva o činnosti EWS v ČR pro EMCDDA. Realizátor: NMS. Termín: 2x ročně. 

Data z oblasti prevence 
- Monitorování programů primární prevence ve školách/realizovaných školami – typy a 

zaměření programů, objem programů, spolupráce s externími organizacemi. Realizátor: 
MŠMT. Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Analýza dat z oblasti primární prevence na základě jednotné evidence výkonů služeb. 
Realizátor: NMS. Termín: 30. 6. 2009. 

- Dotazníkové šetření zaměřené na programy prevence rizikového chování ve školách a 
školských zařízeních. Realizátor: MŠMT ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 2009. 

- Sběr dat o certifikovaných programech specifické primární prevence užívání drog. 
Realizátor: NMS. Termín: každoročně do 30. 6.  

- Monitorování programů všeobecné, selektivní a indikované prevence poskytovaných 
NNO. Realizátor: NMS ve spolupráci s MŠMT. Termín: každoročně do 30. 6. 

- Spolupráce při přípravě terminologického slovníku pojmů z oblasti primární prevence. 
Realizátor: IPPP ve spolupráci s CA, NMS a MŠMT. Termín: 30. 6. 2008. 

Data z oblasti snižování nabídky drog (trestněprávní sektor) 
- Evidence (primární) drogové trestné činnosti (trestné činy a jejich pachatelé) podle druhu 

drogy – stíhaní. Realizátor: NPC. Termín: průběžně, výstupy každoročně do 30. 6. za 
uplynulý kalendářní rok. 

- Evidence (primární) drogové trestné činnosti (trestné činy a jejich pachatelé) podle druhu 
drogy – stíhaní podle Evidenčního systému statistik kriminality Policie ČR (ESSK). 

http://freebase.drogy-info.cz/
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Realizátor: ministerstvo vnitra. Termín: průběžně, výstupy každoročně do 30. 6. za 
uplynulý kalendářní rok. 

- Evidence (primární) drogové trestné činnosti (trestné činy a jejich pachatelé) podle druhu 
drogy – obžalovaní a odsouzení. Realizátor: Ministerstvo spravedlnosti. Termín: 
průběžně, výstupy každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Průběžná analýza dat o klientech PMS stíhaných/odsouzených v souvislosti s užíváním 
drog a za (primární) drogové trestné činy (přehled o ukládaných léčbách závislosti 
namísto/vedle trestu a dalších opatřeních). Realizátor: Probační a mediační služba. 
Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Stanovení expertního odhadu rozsahu sekundární kriminality páchané uživateli drog. 
Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 2009. 

- Analýza dat o čistotě zabavených drog v ČR. Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Analýza dat o cenách drog. Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. Termín: každoročně 
do 30.6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Analýza dat o počtu a objemu záchytů OPL. Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Analýza dat o objemu zajištěných výnosů z drogové trestné činnosti. Realizátor: NPC. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok.  

- Monitorování situace v oblasti užívání drog u vězněných osob. Realizátor: GŘVS. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Monitorování preventivních a léčebných intervencí spojených s užíváním drog u 
vězněných osob. Realizátor: GŘVS. Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní 
rok. 

- Evaluace pilotního projektu metadonové substituční léčby ve věznicích. Realizátor: 
GŘVS. Termín: 31. 12. 2008. 

- Sledování zneužívání léků vydávaných ve věznicích. Realizátor: GŘVS. Termín: 
každoročně do 30.6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Analýza dat o záchytech alkoholu a nelegálních drog ve věznicích. Realizátor: GŘVS. 
Termín: každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok. 

- Realizace studie o spotřebě ilegálních drog na území ČR, odhad nelegální ekonomiky 
spojené se zneužíváním drog. Realizátor: ČSÚ ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 
2009. 

Sběr a analýza dat o alkoholu, tabáku a dalších legálních návykových látkách 
- Vytvoření systému indikátorů pro sledování užívání alkoholu a tabáku a jejich následků. 

Realizátor: SZÚ. Termín: 30. 6. 2008. 

- Zpracování výroční zprávy o stavu v užívání alkoholu a tabáku a o jejich dopadech a 
realizovaných opatřeních. Realizátor: SZÚ. Termín: každoročně do 31. 10. 

- Spuštění webové prezentace o činnosti Koordinačního, monitorovacího a výzkumného 
pracoviště pro alkohol a tabák. Realizátor: SZÚ. Termín: 31. 12. 2008. 

Evaluace a kvalita služeb pro uživatele drog 
Příprava metodiky pro analýzu drogových služeb (jejich kapacitu a dostupnost). Realizátor: 
Sekretariát RVKPP (sRVKPP), MZ, MPSV, SNN ČLS JEP, A.N.O. Termín: 30. 6. 2008. 
Analýza kapacity a dostupnosti kontaktních a poradenských služeb. Realizátor: sRVKPP ve 
spolupráci s kraji a A.N.O. Termín: 31. 12. 2008. 
Analýza kapacity a dostupnosti ambulantní léčby. Realizátor: MZ ve spolupráci s kraji, 
A.N.O. a zdravotními pojišťovnami. Termín: 30. 6. 2009. 
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Analýza kapacity a dostupnosti lůžkové léčby. Realizátor: MZ ve spolupráci s kraji a 
zdravotními pojišťovnami. Termín: 31. 12. 2009. 
Analýza kapacity a dostupnosti programů detoxifikace. Realizátor: MZ ve spolupráci s kraji a 
zdravotními pojišťovnami. Termín: 31. 12. 2008. 
Analýza kapacity a dostupnosti terapeutických komunit. Realizátor: sRVKPP ve spolupráci 
s kraji a A.N.O. Termín: 31. 12. 2008. 
Analýza kapacity a dostupnosti programů následné péče. Realizátor: MPSV ve spolupráci 
s kraji a A.N.O. Termín: 31. 12. 2008. 
Souhrnná analýza kapacity a dostupnosti drogových služeb v ČR. Realizátor: sRVKPP ve 
spolupráci s  MZ, MPSV, kraji a A.N.O. Termín: 31. 12. 2009. 
Analýza nákladové efektivity projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP. Realizátor: 
sRVKPP ve spolupráci s NNO. Termín: 31. 12. 2009. 
Vkládání projektů s dobrou praxí do databáze EDDRA EMCDDA. Kontaktování 
poskytovatelů služeb s výzvou o zapojení do EDDRA. Realizátor: NMS. Termín: průběžně 
v r. 2008 a 2009. 
Aktualizace a průběžné doplňování české banky evaluačních nástrojů přístupné na 
www.drogy-info.cz. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 
Závěrečné zhodnocení projektu evaluace primárně preventivního komunitního programu o.s. 
Prev-Centrum Praha. Realizátor: Prev-Centrum a CA, NMS odborná spolupráce. Termín: 31. 
12. 2008.  

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2005 až 2009 
- Průběžná evaluace úkolů vyplývajících z Národní strategie 2005-2009 a Akčního plánu 

realizace 2007-2009. Termín: průběžně v r. 2008 a 2009. 

- Souhrnné hodnocení realizace protidrogové politiky v krajích ČR – analýza zpráv krajů o 
drogové situaci a dostupnosti služeb. Realizátor: sRVKPP. Termín: každoročně do 31. 7. 
za uplynulý kalendářní rok. 

- Příprava metodiky evaluace, výběr metod a nástrojů v závislosti na vybraných 
indikátorech postupu a výsledku v návaznosti na akční plány Národní strategie 2005-
2009. Termín: 31. 12. 2008. 

 

8.2 Distribuce  informací 
Za distribuci informací o situaci v oblasti drog zodpovídá NMS. Knižní publikace vydávané 
NMS zahrnují tři ediční řady: Monografie, Metodika a Výzkumné zprávy. Každoročně je 
připravována a vydávána rovněž Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. V r. 2008 byla 
zavedena další forma publikací NMS s pracovním názvem „ePublikace“, do které jsou 
postupně zařazovány publikace, zveřejňované pouze elektronicky (překlady zahraničních 
publikací, studentské bakalářské a diplomové práce, apod.). 

8.2.1  Knižní publikace 
V r. 2008 došlo ke zpoždění ve vydání plánovaných publikací, v důsledku prodloužených 
termínu pro autory a pro nedostatek finančních prostředků na tisk zajišťovaný odd. polygrafie 
Úřadu vlády ČR. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR tak musela být tištěna až 
počátkem r. 2009. Vydavatelská činnost je plánována v Publikačním plánu, který je 
aktualizován průběžně, podle aktuální situace. 

- Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007 a 2008. Termín: každoročně do 
30. 10. následujícího roku. 

- ESPAD: výsledky školní dotazníkové studie ESPAD v ČR v roce 2007, trendy v užívání, 
dostupnosti, postojích k drogám, regionální rozdíly. Termín: 31. 12. 2008. 

- Tanec a drogy 2007: výsledky dotazníkového průzkumu mezi uživateli tanečních drog 
provedeného v r. 2007, užívání drog, postoje, rizikové faktory, zdravotní problémy, 
srovnání s minulými průzkumy v ČR, mezinárodní srovnání. Termín: 31. 12. 2008. 

http://www.drogy-info.cz/
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- Léčba uživatelů drog ve statistikách MZ a další odborné publikace podle Publikačního 
plánu na r. 2008 a 2009. 

- Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy. Příručka pro lékaře, překlad z angličtiny. 

- Léčba problémů spojených se zneužíváním drog. Odborná publikace pro praxi i výuku, 
překlad z angličtiny. 

8.2.2  Periodikum Zaostřeno na drogy 
V r. 2009 bude vydáno 6 monotematicky zaměřených čísel. Jedno z čísel každého ročníku je 
zaměřeno na souhrn situace v oblasti drog v předchozím roce. Ediční plán Zaostřeno na 
drogy je sestavován průběžně podle aktuální situace na drogové scéně se záměrem 
informování odborné veřejnosti.  
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy 

8.2.3  Webové prezentace 
Jedná se o webový portál o legálních a ilegálních drogách na adrese www.drogy-info.cz a o 
stránky RVKPP na www.vlada.cz. Bude prováděna pravidelná aktualizace všech informací. 
Nejsou plánovány žádné rozsáhlejší změny, pro rok 2010 je však vhodné uvažovat o 
rozsáhlejší změně portálu drogy-info.cz, který je ve stávající podobě provozován již od r. 
2003. 
 
8.3 Účast na aktivitách EMCDDA 
Jedná se o pravidelné aktivity Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti (EMCDDA). Za poskytování dat za ČR a koordinaci českých odborníků v aktivitách 
EMCDDA  je zodpovědné NMS. 

8.3.1  Setkání vedoucích monitorovacích středisek 
Setkání vedoucích monitorovacích středisek (REITOX NFPs): účast vedoucí NMS. Setkání 
se konají 2x ročně, v květnu a listopadu. Pro r. 2008 byly navrženy termíny 21.-23. 5. a 
5.-7. 11., termíny setkání v r. 2009 nejsou známy. 

8.3.2  Pracovní skupiny EMCDDA 
Jedná se o pravidelné pracovní skupiny (task groups) zřizované a organizované EMCDDA 
s cílem zkvalitnit a harmonizovat sběr dat v jednotlivých členských zemích pro jednotlivé 
oblasti. Pracovní skupiny se scházejí 1x ročně. 

Pracovní skupina Zástupce ČR 
Právní korespondenti Mgr. Hana Gajdošíková, Centrum 

adiktologie 
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog Mgr. Barbora Orlíková, NMS 
Infekce spojené s užíváním drog Mgr. Barbora Orlíková, NMS 
Odhady prevalence problémových uživatelů drog MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Populační studie Mgr. Pavla Chomynová, NMS 
EDDRA manažeři Mgr. Barbora Orlíková, NMS 
EWS korespondenti PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc., 

3. LF UK Praha  
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita MUDr. Viktor Mravčík, NMS 

 

Povinné zasílání informací do EMCDDA a publikace výroční zprávy EMCDDA: 
- Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Termín: každoročně do 31.10. 

- Aktualizace standardních statistických tabulek a strukturovaných dotazníků za předchozí 
rok. Termín: každoročně do 30. 9. 

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy
http://www.drogy-info.cz/
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- Zpráva o postupu implementace v oblastech klíčových epidemiologických indikátorů, 
EWS, informačních systémů (EDDRA a jiné) v předchozím roce. Termín: každoročně 
31. 1. následujícího roku.  

- Zasílání „ad hoc“ informací vyžádaných EMCDDA. 

- Zveřejnění a distribuce výroční zprávy EMCDDA v českém jazyce a tisková konference 
ke zveřejnění zprávy. Termín: listopad 2008 a 2009 (přesný termín je určován EMCDDA). 
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