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Zápis z konference 

Národní konference realizace protidrogové politiky na místní úrovni 

Den:  19. června 2017 
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Místo:  Lichtenštejnský palác v Praze  
 

Úvod 

Důvodem k uspořádání této první Národní konference realizace protidrogové politiky na místní 
úrovni je snaha propojit zástupce ústředních orgánů státní správy a zaměstnance krajů a obcí, 
v jejichž kompetenci je realizace protidrogové politiky na daném území. Cílem je zvýšit 
informovanost na krajské a místní úrovni o aktuálních otázkách vztahujících se k problematice 
závislostního chování a také přenos dobré praxe v realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. 

Konference se aktivně účastnili zástupci sekretariátu RVKPP, ministerstev, krajů, obcí, 
neziskových organizací a odborných společností.  

 

INTEGROVANÁ PROTIDROGOVÁ POLITIKA 

Aktuální vývoj v protidrogové politice 

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 

Česká republika se, stejně jako další evropské země, na základě společného konsensu se 
současnou vládou rozhodla integrovat jednotlivé protidrogové politiky, tzn. spojit témata užívání 
alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní. Cílem tohoto kroku je vytvoření jedné 
protidrogové politiky, která je účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek 
a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost, než řešení těchto témat odděleně. Jednou 
z pohnutek, proč integrovat protidrogovou politiku, jsou čísla, vyplývající ze studií, která ukazují na 
fakt, že užívání legálních návykových látek způsobuje problémy v rozsahu společenských nákladů 
vyšších než užívání nelegálních drog.  

Od r. 2014 se prostřednictvím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti realizuje 
pravidelný monitoring situace v oblasti hazardního hraní. Dostupnost kvalitních a ověřených dat o 
hazardním hraní v ČR podpořila záměr vlády ČR přijmout novou legislativu s důrazem na ochranu 
hráče a společnosti před negativními dopady hazardu. Nyní je v zákoně o hazardních hrách, který 
je účinný od 1. ledna 2017 několik významných opatření ke zmírnění škod působených hazardem 
(např. sebeomezující opatření, které si může hráč nastavit, nebo snížení dostupnosti herních 
automatů). 

Situace s hraním hazardu a užíváním návykových látek nezletilými není příznivá. Podle Evropské 
školní studie 2015 (ESPAD) se stále pohybujeme vysoce nad evropským průměrem, zejména 
pokud se jedná o pití alkoholu či kouření tabáku nebo užívání konopných produktů. Studie ESPAD 
také potvrdila růst on-line hazardu, se kterým má zkušenost každý desátý nezletilý. 
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Aktuálním tématem se v blízké době stane příprava a tvorba nové devítileté Národní protidrogové 
strategie, která by měla korespondovat s přístupem politiky založené na důkazech (evidence 
based policy). Národní protidrogový koordinátor zdůrazňuje důležitost zapojení samospráv do 
konzultačního procesu tvorby nové národní strategie. 

Užívání návykových látek a jejich zdravotní a společenské dopady 

Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS pro drogy 
a závislosti) 

Prezentace byla zaměřena na téma veřejnozdravotního významu užívání návykových látek. 
Úvodem vedoucí NMS pro drogy a závislosti definoval problémové užívání drog, zdůraznil, že 
s sebou nese závažné zdravotní a sociální dopady na úrovni jednotlivců, rodin, komunit i 
společnosti jako celku. 

Na rizikovost užívání má značný vliv především regulační přístup protidrogové politiky. Dopady 
regulace drog lze zobrazit na tzv. „U křivce“, která zobrazuje vztah mezí mírou regulace a 
rozsahem společenských nákladů. Ideálním stavem, který způsobuje společenské náklady 
nejnižší, je vyvážený přístup, kdy regulační politika není ani příliš prohibiční, ani příliš liberální.  

Studie Světové zdravotnické organizace potvrzují, že problematika užívání návykových látek 
(konkrétně alkoholu a tabáku)se objevuje na prvních příčkách mezi faktory (preventabilními), které 
ovlivňují ztrátu produktivity společnosti. 

Další část příspěvku byla věnována financování služeb z veřejných rozpočtů a specifickým 
problémům, které v tomto procesu nastávají. V kontextu tohoto tématu upozornil vedoucí NMS pro 
drogy a závislosti na rozdíly v dostupnosti služeb pro uživatele legálních a nelegálních látek. 
Zejména u tabáku a alkoholu je preventivní a léčebné pokrytí službami obecně nízké. Na závěr 
byly představeny negativní důsledky nedostatečné dostupnosti substituční léčby.  

Konkrétně v Praze, kde se pohybuje většina uživatelů opiátů z ČR, je citelný nedostatek 
substituční léčby, pouze 16 % odhadovaných uživatelů opiátů v Praze je zařazeno do 
substitučního programu. Z důvodu komplikovaného a neflexibilního úhradového režimu přípravků 
na bázi buprenorfinu, který je podáván většině uživatelů v substituční léčbě, je stále více než 3 
tisíce uživatelů nuceno hradit si léčbu ze svých vlastních zdrojů, což bývá pro pacienty zcela 
neúnosné. 

 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb, Ministerstvo zdravotnictví 

V příspěvku byla představena a diskutována ustanovení zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, který s účinností od 31. května 2017 nahradil zákon č. 
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem zákona č. 65/2017 Sb. je posílení ochrany veřejného zdraví před škodami působenými 
návykovými látkami, zejména u dětí a mladistvých a v neposlední řadě zkvalitnění dosavadní 
právní úpravy. Nový zákon v sobě částečně transponuje i novou tabákovou směrnici 2014/40/EU, 
především v ustanovení upravujícím prodej tabákových a souvisejících výrobků na dálku. 
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Hlavní změny se týkají především omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků a 
alkoholických nápojů a rozšiřování nekuřáckého prostředí.  

Nově se vztahují podmínky a omezení prodeje nejen na tabákové výrobky, kuřácké pomůcky a 
elektronické cigarety, ale rovněž na bylinné výrobky určené ke kouření (herbální cigarety, bylinné 
směsi do vodních dýmek) a beznikotinové elektronické cigarety. Zákon č. 65/2017 Sb. např. nově 
uvádí typy míst, kde se nesmí prodávat tabák a související výrobky. U prodeje prostřednictvím 
prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej osobě mladší 18 let, musí prodejce zajistit ověření 
věku kupujícího osobou k tomu určenou atd.  

Tento zákon přináší také např. úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorech provozoven 
stravovacích služeb (s výjimkou užívání vodních dýmek a používání elektronických cigaret) a 
vnitřních zábavních prostorech,(kina, divadla, herny, kasina apod.) Obce mají také možnost 
zakázat kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází 
v blízkosti škol, školských zařízení nebo jiných prostor vyhrazených pro aktivity osob mladších 18 
let. Na stránkách ministerstva vnitra lze najít metodický materiál k vydání takové obecně závazné 
vyhlášky včetně jejího vzoru (viz http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx). 

Zákon č. 65/2017 Sb. upravuje také podmínky prodeje alkoholických nápojů, přičemž nově např. 
není možný jeho prodej prostřednictvím prodejního automatu. Důležitou změnou je i doplnění nové 
povinnosti pro prodejce alkoholických nápojů ohledně toho, aby se v místě prodeje nezdržovala 
osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu. Jedná se o okolnost, která obvykle 
souvisí s  porušováním zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Dále se 
v této souvislosti např. zavádí nový institut, který umožňuje ČOI uzavřít provozovnu, ve které 
dochází k závažnému porušování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let, až na 2 dny. 

Tento zákon také obsahuje část věnovanou organizaci protidrogové politiky. Aktuálně je v zákoně 
stanovena povinnost na krajské a celostátní úrovni přijmout jednou za 10 let strategii protidrogové 
politiky. Na národní úrovni je nově zmíněna možnost vlády ČR zřídit funkci národního koordinátora 
pro protidrogovou politiku. K významnějším změnám došlo i v oblasti organizace a provádění 
protidrogové politiky na krajské úrovni. Zatímco v zákoně č. 379/2005 Sb. měly kraje uloženou 
povinnost zřídit funkci krajského protidrogového koordinátora, v zákoně č. 65/2017 Sb. mají kraje 
možnost (nikoli už povinnost) tuto funkci zřídit. 

Zákon č. 65/2017 Sb. přinesl změny i některých dalších právních předpisů, (např. zákona č. 
353/2003 Sb. o spotřebních daních, v němž došlo k vypuštění části týkající se omezení prodeje 
lihovin a tabákových výrobků). Do zákona č. 65/2017 Sb. byly také přesunuty související přestupky 
fyzických osob z přestupkového zákona atd. U řady přestupků byla navýšena horní hranice pokut, 
objevují se nové typy sankcí (propadnutí věci) atd..  

MZ bude postupně uveřejňovat na svých webových stránkách (www.mzcr.cz) nejčastější otázky a 
odpovědi k zákonu č. 65/2017 Sb. V souvislosti s novým zákonem zároveň probíhá kampaň 
„Poslední típnutí“ (www.posledni-tipnuti.cz). 

 

Novela zákona o sociálních službách 

Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, Odbor sociálních služeb, sociální práce 
a sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V úvodu byla představena aktuální mezinárodně uznávaná definice sociální práce, ze které MPSV 
vychází při koncepční práci v oblasti sociálních služeb a její aplikace v praxi zákona o sociálních 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx
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službách, který roli sociálních pracovníků obcí vidí zejména v podpoře a zajištění sociálního 
začlenění jednotlivců, přeneseně pak i dobrého výkonu sociálních funkcí entit, jakými jsou rodina či 
komunita. Účastníci byli seznámeni také se základními cíli, nástroji a povinnostmi obcí v oblasti 
sociální práce. 

MPSV pro tyto účely od roku 2015 alokuje ve svém rozpočtu prostředky na výkon sociální práce 
obcí, v roce 2017 bylo takto rozděleno 400 mil. Kč, a to nad rámec příspěvku Ministerstva vnitra na 
výkon činností v přenesené působnosti. Od roku 2012 se také trvale zvyšuje objem prostředků na 
dotace pro sociální služby (2012: 6,38 mld. Kč, 2017: 9,27 mld. Kč). 

Přítomní účastníci konference byli následně informováni také o aktuálním vývoji v projednávání 
novely zákona o sociálních službách, která je v současné době ve druhém čtení Poslanecké 
sněmovny, plánovaná účinnost je od 1. ledna 2018. Mezi její základní cíle a myšlenky patří 
definování východiska pro poskytování sociálních služeb, což by nově měla být nepříznivá sociální 
situace, nikoliv cílová skupina. Dalším cílem je ochrana zdraví a práv klientů. 

Novelizovanou oblastí by se mělo stát také transparentní a nediskriminační nastavení sítě služeb, 
novela v tomto ohledu mění pohled na způsob financování sítě. Financování bude součástí 
mandatorních výdajů státního rozpočtu, což poskytovatelům služeb přinese v oblasti financování 
určitou míru jistoty. Jednou z důležitých změn spojených s novým nastavením sítě služeb by mělo 
být zajištění dostatečného počtu lůžek pro pacienty s látkovou i nelátkovou závislostí. Významným 
záměrem je také zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb a s ním spojené 
administrativy. V závěru vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV přiblížil další změny, 
které se v nové normě budou odrážet, např. definice sociálního kurátora a vzdělávání vedoucích 
pracovníků. Kromě samotné novely upozornil přítomné na nový Doporučený postup č. 3/2017 k 
upřesnění přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktních center a terénních 
programů, který je mimo jiné také projednáván RVKPP a měl by nabýt účinnost od 1. července 
2017, následně bude zveřejněn na webových stránkách MPSV. 

Během diskuze byl vznesen dotaz, zda existuje možnost v České republice zavést osvědčený 
způsob financování dle britského modelu, tzv. přímé platby na hlavu. Zástupce MPSV odpověděl, 
že zatím byla připravena novela zákona o sociálních službách, která stanovuje, že dotace na síť 
služeb by měly být součástí mandatorních výdajů státního rozpočtu, MPSV má však připraveny 
další tři varianty financování. Jednou z nich je i zmiňovaná přímá „platba na hlavu“. 

 

Zákon o hazardních hrách a doporučovaná opatření na místní úrovni v oblasti hazardu 

Richard Boka, Státní dozor nad hazardními hrami, Ministerstvo financí 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je účinný od 1. ledna 2017, pouze některá ustanovení 
týkající se například sebeomezujících opatření u binga a živé hry či kontrol přítomnosti hráčů 
v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách mají odloženou účinnost do 1 
roku od té doby, než bude vyhlášen a ustaven informační systém provozování hazardních her 
(AISG), prostřednictvím kterého bude možné tyto činnosti kontrolovat a vymáhat.  

Byla představena opatření ke snížení negativních dopadů hraní hazardních her, např. zákaz 
poskytovat hráči v souvislosti s hazardní hrou jakoukoliv výhodu (alkohol, tabákové výrobky a jiné) 
nebo nastavení sebeomezujících opatření. Zákon č. 186/2016 Sb. nepovoluje tzv. zvláštní 
provozní režim, který umožňoval umístit a provozovat herní automaty na jiných místech než 
v herně nebo kasinu, např. benzinové stanici nebo pohostinském zařízení. Dále zákon zavádí 
maximální provozní dobu heren od 10:00 do 03:00 hodin. 
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Obce mohou regulovat dostupnost technických her, binga, živých her a případně i turnajů malého 
rozsahu na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV). Tyto typy her mohou 
obce na svém území zcela zakázat nebo mohou regulovat čas a místo jejich provozování. MV, MF 
a sRVKPP společně s dalšími orgány připravilo metodické doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků, které obsahuje seznam podmínek k tomu, aby byla obecně závazná 
vyhláška právně perfektní, tedy aby byla ze strany provozovatelů zcela nenapadnutelná. 
Metodické doporučení dále například informuje o hazardním hraní a jeho dopadech a prevenci 
problémového hráčství.  

Na závěr bylo diskutováno téma on-line hazardu a s ním související negativní aspekty, v současné 
době často skloňovaná opatření k potírání nelegálního provozování. Zástupce MF dodal, že 
nepravomocně již byly uděleny pokuty v hodnotě převyšující 100 mil. Kč a zahájeno bylo dosud 
jedno řízení o blokaci nepovolené internetové hry. 

 

Systém prevence a kvalita v prevenci 

Vladimír Sklenář, oddělení prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

V úvodu byla představena role MŠMT jako gestora prevence rizikového chování u dětí a mládeže. 
Koordinace v této oblasti probíhá za spolupráce krajských školních koordinátorů, se kterými 
ministerstvo komunikuje nejčastěji otázku financování programů primární prevence a vytváření 
krajských koncepcí, tzv. krajských plánů prevence. Na vertikální úrovni dále spolupracuje 
s metodiky prevence, což jsou odborní pracovníci školského poradenského zařízení, kteří nejenže 
samotné programy sami poskytují, ale pomáhají vytvářet školní preventivní programy společně se 
školními metodiky prevence. 

Veškerá činnost na vertikální úrovni vychází z Národní strategie primární prevence rizikového 
chování, v současné době platná od roku 2013 do roku 2018. Plnění úkolů z ní vyplývajících 
zajišťuje nově vzniklá Pracovní skupina pro primární prevenci rizikového chování. Významným 
dokumentem je Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
(Dokument MŠMT č.j. 21291/2010-28, viz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-
programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny). Strategie i další opatření MŠMT se 
zabývají definicí i realizací konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární 
prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním. 

 

Diskuze na závěr bloku 

Diskuzí na konci bloku resonovalo téma nedostatku kvalifikovaných sociálních pracovníků ve 
službách. J. Vrbický reagoval na dotazy příslibem snahy do budoucna o další vyjednávání 
k navyšování mezd a změn tabulek. Pro tento rok, vzhledem k nedávnému navýšení o 25 % již 
další změny nejsou v programu projednávání.  

 

PROTIDROGOVÁ POLITIKA NA MÍSTNÍ ÚROVNI 

Vertikální koordinace protidrogové politiky 

Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, sekretariát 
RVKPP 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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Zástupkyně sekretariátu RVKPP představila systém koordinace protidrogové politiky na vertikální a 
horizontální úrovni. Podstatným dokumentem nápomocným při tvorbě protidrogové politiky na 
místní úrovni je nové Metodické doporučení k realizaci protidrogové politiky na místní úrovni z roku 
2016 (viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/realizace-protidrogove-
politiky-v-krajich-a-obcich-a-jeji-koordinace---metodicke-doporuceni-152364/). 

Zdůrazněno bylo téma změn v zákoně č. 65/2017, které ovlivňují organizaci protidrogové politiky 
na celostátní i krajské úrovni. Zásadní změnou, která může mít negativní dopad na realizaci 
protidrogové politiky na místní úrovni, je absence povinnosti krajů zřizovat krajské protidrogové 
koordinátory a odstranění ustanovení o zřizování protidrogových komisí, financování služeb a 
sběru dat o situaci na svém území.  

Dále se věnovala důvodům zřizování pozice protidrogového koordinátora. Protidrogový koordinátor 
(krajský i místní) je důležitým článkem protidrogové politiky a důležitým článkem v systému 
koordinace protidrogové politiky. Protidrogová politika je multisektorová a mezioborová, kde je 
důležité slaďovat a koordinovat aktivity jednotlivých aktérů tak, aby společně vytvářeli synergický 
efekt. Protidrogový koordinátor v tomto systému hraje roli jakéhosi styčného důstojníka, který 
dokáže rozlišit odborné důkazy od ideologie a poskytuje věcně správné podklady pro rozhodnutí. 
V souvislosti s integrací témat závislostí je novou otázkou pro koordinační mechanismy na místní 
úrovni, způsob zapojení a začlenění subjektů odpovědných za regulaci hazardu v obcích. Osoby, 
které jsou za tuto oblast zodpovědné, jsou často zařazeny v jiném odboru, než je místní 
protidrogový koordinátor. Je třeba sladit postupy a navázat vzájemnou spolupráci tak, aby se 
otázka hazardního hraní a intervence, které jsou na něj zacílené, dostaly do práce pracovních 
skupin i strategických dokumentů krajů a obcí. Spolupráce je však nutná i v dalších oblastech jako 
je zmírňování škod působených alkoholem, tabákem a nelegálními drogami. 

 

Místní protidrogoví koordinátoři a spolupráce s krajem (příklad Jihočeského kraje) 

Marek Nerud, krajský protidrogový koordinátor, Krajský úřad Jihočeského kraje 

Krajský protidrogový koordinátor navázal na předchozí prezentaci praktickým pohledem na 
realizaci a budoucí vývoj protidrogové politiky na krajské a místní úrovni v kontextu účinnosti 
zákona č, 65/2017 Sb. Dle jeho pohledu nebyla situace jednoduchá ani před přijetím nového 
zákona, znění starého zákona však dávalo podporu při domluvě s partnery (obcemi) na vzájemné 
spolupráci. Dřívější úprava poskytovala obcím jistý návod či doporučený postup toho, co je možné, 
aby obec v protidrogové politice vykonávala. Jednalo se o jistý rámec realizace protidrogové 
politiky na místní úrovni. Po přijetí nové právní úpravy je krajský protidrogový koordinátor 
přesvědčen, že zhruba u tří až čtyř obcí se v Jihočeském kraji znatelně spolupráce zhorší.  

Další dlouhodobým problémem je vysoká míra fluktuace pracovníků na pozicích místních 
protidrogových koordinátorů a jejich nezřídka skládané úvazky s jinými agendami. Na 
protidrogovou politiku mají místní protidrogoví koordinátoři vyčleněno jen omezené množství 
pracovní doby.  

Do budoucna tedy bude nutné zvážit nový způsob podpory koordinace na místní úrovni, jelikož 
zákon již jako pomocné vodítko v této oblasti neposlouží. Řešení M. Nerud spatřuje v kladení 
důrazu na důslednější vzdělávání koordinátorů, úpravu Metodického doporučení k realizaci 
protidrogové politiky na místní úrovni. Možnou cestou se také jeví hlubší propojení protidrogové 
politiky s oblastí prevence kriminality a plánování sociálních služeb, neboť rozdíly mezi službami 
sociálními a adiktologickými se v současné době víc a víc stírají. Do budoucna bude nutné 
zachovat všechny efektivní způsoby vertikální koordinace tak, aby byla i nadále vnímána reálná 
potřeba obcí. 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/realizace-protidrogove-politiky-v-krajich-a-obcich-a-jeji-koordinace---metodicke-doporuceni-152364/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/realizace-protidrogove-politiky-v-krajich-a-obcich-a-jeji-koordinace---metodicke-doporuceni-152364/
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Příklady spolupráce na místní úrovni ze zahraničí 

David Pešek, vedoucí kontaktního centra, SANANIM 

Zástupce SANANIM prezentoval v rámci své přednášky východiska či základní myšlenky realizace 
spolupráce na místní úrovni. Organizace SANANIM formou stáží, studijních návštěv ale i různých 
společných projektů spolupracuje s některými významnými mezinárodními organizacemi, které se 
zabývají drogovou problematikou.  

Ve své prezentaci zdůraznil nutnost, v kontextu místní spolupráce, nahlížet na duševní nemoci a 
závislosti jako na veřejnozdravotní problém, nikoliv jako na tématiku, která by měla být předmětem 
politizování, kriminalizace či morálních soudů.  

Na místní úrovni roste v poslední době na významu lokální spolupráce a komunitní práce, která 
odráží myšlenku participativní demokracie, jejímž cílem je zapojení občanů do politického a 
veřejného života a učení se společné zodpovědnosti. Pozitivní zkušenosti vykazují země, které již 
mají plně zavedený přístup k zodpovědnému vnímání otázky společenského statusu. Komunita by 
měla uznat problém užívání drog jako celospolečenský a přijmout k tomu náležitá opatření, ať už 
formou dobrovolnictví, financováním nebo minimálně respektem k této problematice.  

Fungující strategií, která může pomoci mobilizovat společenství v preventivních iniciativách na 
podporu zdraví, je přístup vycházející z výzkumů EMCDDA, který pracuje se zkratkou CTC – 
Communities That Care (viz http://www.emcdda.europa.eu/publications/papers/communities-that-
care). Je založen na myšlence tvorby komunitních koalic, které společným úsilím směřují ke 
snížení užívání látek u dospívajících i dospělých. Nabádá ke sdružování co největšího množství 
spolupracujících stran, např. zastupitelů, orgánů činných v trestním řízení, škol, neziskových 
organizací, ale i sousedů, rodin apod.  

Praktickou ukázkou úspěšné komunitní práce je příklad z Prahy 5, kde vznikla platforma s názvem 
Sousedění, ve které se sešli zástupci místních organizací (Gymnázium na Zatlance a ZŠ 
Santoška, Člověk v tísni, KC SANANIM, ČCE, MKP) se záměrem rozproudit veřejnou debatu o 
této problematice, „probudit“ prostor a sousedy z lokality v blízkosti parku Na Skalce, Knížecí, 
Anděl a okolí. 

 

Financování adiktologických služeb hl. města Prahy 

Veronika Hamplová, krajská protidrogová koordinátorka hl. města Prahy 

V rámci prezentace bylo představeno financování služeb pro uživatele drog v hlavním městě 
Praze. Od roku 2016 je spuštěn Grantový program hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb a Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických 
služeb pro městské části (viz 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrog
ova_politika/granty/grantovy_program_hlavniho_mesta_prahy_1/index.html). První zmíněný 
program nabízí jednoleté a čtyřleté granty, které jsou podmíněny specifickými podmínkami pro 
žadatele. U grantového programu pro městské části je stanovena maximální výše dotace 70 tisíc 
Kč.  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/papers/communities-that-care
http://www.emcdda.europa.eu/publications/papers/communities-that-care
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrogova_politika/granty/grantovy_program_hlavniho_mesta_prahy_1/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrogova_politika/granty/grantovy_program_hlavniho_mesta_prahy_1/index.html
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Na grantové řízení GP hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb byla v roce 2017 poskytnuta 
částka 45 mil. Kč, na grantové řízení GP hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro 
městské části částka 1 050 tis. Kč.  

V závěru protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy prezentovala dvě nově otevřené adiktologické 
služby, a to nové Adiktologické centrum Prahy 12 (Středisko prevence a léčby drogových závislostí 
Drop In o.p.s., které mimo jiné nabízí substituční program II. stupně, a terénní program 
„PARTYHARMreduction“ (Progressive, o.p.s.) se zaměřením na prostředí nočního života a 
eliminaci rizik spojených s rekreačním užíváním tanečních drog.  

Koncepce prevence kriminality města Blatná 

Kateřina Malečková, starostka města 

Starostka města Blatná hovořila v příspěvku o mnohdy komplikované spolupráci mezi lidmi, kteří 
chtějí a snaží se protidrogovou politiku na místní úrovni posunout dopředu a mezi často 
nedostatečně informovanými zastupiteli obce, kteří v tomto procesu mívají poslední a rozhodující 
slovo. Konkrétně se v městě Blatná osvědčilo spojení témat protidrogové politiky a prevence 
kriminality, na základě čehož vznikla Komise prevence kriminality, jejímiž členy jsou například 
školní metodik prevence, vedoucí městský strážník, zástupce Policie České republiky, zástupce 
nízkoprahového zařízení a další. 

Byly popsány úspěšné aktivity, které městu přinesly alespoň částečné zlepšení situace v oblasti 
užívání drog, např. fungující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a jeho propojení s terénním 
programem.  

Obec Blatná po vzoru mnohých dalších vydala OZV o zákazu konzumace alkoholu a užívání 
návykových látek na veřejných prostranstvích, i přes umístění na webové stránky obce, 
nedocházelo k jejímu dostatečnému vymáhání a represivní orgány její porušování často přehlížely. 
Po incidentu, kdy došlo v r. 2013 k poranění dítěte o injekční jehlu, se ve městě zvedla vlna 
nevole, která s sebou přinesla nejen bouřlivé diskuze, ale i nová opatření, vedoucí k uklidnění 
situace na malém městě. Značnou měrou k tomu přispěly například terénní služby, které přesunuly 
výměnu injekčních jehel na okraj města.  

 

PANELOVÁ DISKUZE: Realita poskytování služeb na místní úrovni 

 
Pohled neziskových organizací na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni 

Jiří Richter, místopředseda Rady, Asociace nestátních organizací 

Z pohledu neziskových organizací se přirozeně jeví jako největší problém otázka financování. 
Hlavní negativum je spatřováno v nejednotnosti dotačních řízení jednotlivých resortů, která 
s sebou nese nadměrnou administrativní zátěž a tím i ohrožení jinak kvalitního provozu služeb. 
V souvislosti s mnohdy nepřehlednou problematikou financování zmínil a doporučil k nahlédnutí 
Analýzu podmínek vybraných dotačních řízení pro zajištění služeb v oblasti protidrogové politiky. 

Jako další téma k diskuzi zástupce A.N.O. zmínil potřebu existence „zakázky“ pro služby – co se 
od služby očekává. Tato zakázka by měla vznikat právě především prostřednictvím místních a 
krajských protidrogových koordinátorů a státu. 
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Zazněl apel na nutnost vzájemné (komunitní) spolupráce, partnerství a společné zodpovědnosti. 
Každý, kdo se nějakou částí podílí na existenci protidrogové politiky, by měl vnímat problém ve 
veřejném prostoru jako problém nás všech. 

 
Pohled zdravotních služeb na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni 

Jakub Minařík, zástupce výboru SNN ČLS JEP 

Jedním z problémů místní protidrogové problematiky je chybějící zdravotně lékařská péče. 
V několika regionech je tato absence zcela zásadním nedostatkem. Stále se v některých krajích 
setkáváme s problémy s dostupností specifických typů léčby, v největší míře hlavně substituční 
léčby. V praxi nezřídka zaznívají argumenty, že služba je zajištěná, i přesto, že pro klienta je 
místně i časově nedostupná.  

Z jeho pohledu je třeba doplnit základní části systému zdravotní péče pro adiktologické pacienty. 

 
Pohled zástupce volených orgánů na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni 

Martina Nováková, předsedkyně výboru sociálního, Moravskoslezský kraj 

Předsedkyně sociálního výboru Moravskoslezského kraje hovořila o potřebě vlivu odborníků na 
tvorbu protidrogové politiky. Naopak vliv politiků na odborné služby působí spíše protichůdně. 
Političtí zástupci často ignorují doporučení protidrogových koordinátorů a taková rozhodnutí pak 
vedou k financování projektů, které se z pohledu odborníků nejeví jako efektivní.  

V závěru byli účastníci informováni o záměru uspořádat na jaře diskuzi u kulatého stolu na půdě 
krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které by se měli zúčastnit zástupci nejvyšších orgánů, 
poslanci napříč politickým spektrem, ale i poskytovatelé služeb. 

 
Pohled kraje na realizaci místní protidrogové politiky a spolupráci služeb 

Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy v letech 1996 – 2016 

Nina Janyšková ve svém příspěvku podpořila některé myšlenky, které v průběhu konference 
zazněly, např. integrace protidrogové politiky, právní ukotvení činnosti adiktologa. Naopak krok 
MŠMT ustoupení od podmínění udělení finančních prostředků službám/programům platnou 
certifikací nevidí jako příliš přínosný přístup. 

Podpořila také několikrát zmiňovaný názor o administrativním zatížení systému protidrogové 
politiky/protidrogových koordinátorů. V neposlední řadě zmínila obavu o chod koordinace 
protidrogové politiky ve světle zákona č. 65/2017 Sb., ve kterém není dostatečně ukotvena role 
koordinátorů, protidrogových komisí a celkově protidrogové politiky. Jako dlouholetá krajská 
koordinátorka se shodla s většinovým názorem, že koordinátoři výrazně pomáhají ve sběru dat, 
nacházejí slepá místa a mapují situaci na místní úrovni. 

 
Pohled města na realizaci místní protidrogové politiky a spolupráci služeb 

David Pěntka, místní protidrogový koordinátor, Orlová 
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Jako zástupce mediálně známého města Orlová otevřel dlouhodobě diskutovanou problematiku 
testování drog z odpadních vod na základních školách v Moravskoslezském kraji. Okolností, která 
předcházela samotnému testování, byla bezpečnostní situace ve městě a výsledky výměnného 
programu. Město se tedy po poněkud alarmujících výsledcích uchýlilo k získání dalších informací 
z prostředí nejen dlouhodobých uživatelů, ale i mladistvých, a to metodou testování odpadních 
vod. V průběhu testování bylo u mladistvých provedeno dotazníkové šetření, určené ke komparaci 
s výsledky zjištěnými z odpadních vod. Závěrečným porovnáním byl zjištěn veskrze velmi 
nepříznivý stav. Podrobnější rozbor metody a jejich důsledků nechal místní protidrogový 
koordinátor na závěrečnou diskuzi. 

Dále zdůraznil potřebu otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve městě a v rámci 
kraje zřízení pobytového zařízení pro mladistvé problémové uživatele návykových látek. Do 
budoucna by byl rád, kdyby na školách vznikla pozice sociálního pedagoga, který by řešil otázku 
problémů s mládeží.  

Závěrečná diskuze 

Prvním dotazem z publika byla otázka trestnosti držení drog, konkrétně, zda by návrat k tvrdším 
trestům nevedl ke zlepšení situace. V rámci odpovědi bylo konstatováno, že odstrašující účinek 
zákona je v nejlepším případě sporný, jelikož dostupné studie z různých zemí ukazují, že míra 
užívání se pohybuje bez ohledu na to, zda země zpřísní či nezpřísní postihy za drogové trestné 
činy. 

Dále se diskutovalo o projektu Revolution Train. Zástupkyně z města Cheb hovořila o pozitivní 
zkušenosti s tímto projektem. Projektu se tam zúčastnili žáci mezi 12–15 lety, následovalo 
dotazníkové šetření s pozitivním ohlasem. Dokonce se podařilo propojit prohlídku vlaku s dalšími 
činnostmi, např. seminář pro pedagogy místních škol. Studenti mají navázat na tématiku další 
debatou s těmito proškolenými pedagogy. Panelisté hodnotili kladně, jakým způsobem v Chebu 
vymysleli další návaznost na prohlídku Revolution Train. Poukázáno bylo ovšem na vysoké 
náklady projektu, o jejichž úhradu se projekt snaží žádat z veřejných rozpočtů. Bylo upozorněno 
také na odborné argumenty, které poukazují na formu jakou je projekt realizován, ta neodpovídá 
dobré praxi v oblasti primární prevence – je jednorázový a bez další návaznosti na jiné preventivní 
aktivity, studie ukazují, že odstrašující efekt na cílovou skupinu rizikových dětí je minimální 
(„přesvědčí jen ty přesvědčené“), projekt nemá certifikaci primární prevence MŠMT. Prostředky 
z veřejných rozpočtů krajů a obcí, které jsou ve velké míře omezené, by měly primárně být 
alokovány službám a programům, které nabízejí dlouhodobou formu primární prevence. Náklady 
na prohlídku Revolučního vlaku by měly být získávány z jiných zdrojů.  

Další téma v rámci diskuze bylo testování odpadních vod, kdy byl vznesen dotaz na podmínky 
testování, otázku etiky samotného výzkumu a relevantnost výsledků.  Objevily se některé názory, 
že se jedná o stigmatizaci škol, jelikož spádová oblast pro provádění takového výzkumu by měla 
být nejméně o velikosti 10 000 obyvatel. Protiargumentem bylo, že nikdy nebylo zveřejněno, o 
jakou školu se při testování odpadních vod jednalo. 

Závěrem konference bylo z pléna doporučeno sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe na místní 
úrovni, čímž lze do budoucna předejít neověřeným přístupům a vzájemně se podpořit. 

 

Zpracoval: sekretariát RVKPP 

Dne: 30. června 2017 
 


