
 

Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
  

Výbor zástupců regionů 

  

  

Zápis z jednání VZRe – online 

Den:   28.07.2021   

Čas:   10:00–12:00  

Místo:   Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha, Jednací místnost č. 86  

Přítomni:  Mgr. Vedralová Jarmila (OPK ÚV ČR), Mgr. Horáčková Kateřina (OPK ÚV ČR), Mgr. Trojan 

Stanislav (OPK ÚV ČR), Mgr. Nerud Marek (Jihočeský kraj), Mgr. Pavlů Jana (Liberecký kraj), Mgr. 

Jakubec Lukáš (Královéhradecký kraj), Bc. Havelková Monika (kraj Vysočina), Mgr. Možná Lenka 

(Jihomoravský kraj), Mgr. Starostová Zuzana (Olomoucký kraj), Mgr. Horyanský Petr (Zlínský kraj), 

Mgr. Marková Jitka (Moravskoslezský kraj), Mgr. Varhol Claudia (Svaz měst a obcí ČR - zástupce), 

PhDr. Krbcová Mašínová Lenka (MZ ČR), Roboch Zbyněk, BA (MZ ČR) 

Omluveni: Dárek Daniel (Hl. město Praha), Ing. Janečková Dana (Středočeský kraj), Ing. Benešová 

Šárka (Karlovarský kraj), Ing. Kučerová Pavlína (Plzeňský kraj), Mgr. Kalinová Eva (Ústecký kraj), 

Mgr. Homuta Jan (Pardubický kraj), Bc. Doležal Patrik (Svaz měst a obcí ČR)  

Program jednání  

1. Úvod  

2. Aktuality v Odboru protidrogové politiky v r. 2021 

3. Informace o aktualitách z krajů 

4. Reforma psychiatrické péče (prezentace MZ ČR) 

5. Situace v oblasti financování adiktologických služeb v krajích v r. 2022 

6. Plnění aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených 

se závislostním chováním 2019-2021 v krajích 

7. Různé 

  

Průběh jednání  

1. Úvod  

Mgr. Kateřina Horáčková v úvodu přivítala účastníky jednání VZRe.  

2. Aktuality v Odboru protidrogové politiky v roce 2021  

Mgr. Horáčková seznámila účastníky jednání s aktualitami v Odboru protidrogové politiky. 

Informovala o jednání RVKPP, které se uskutečnilo dne 23. 6. 2021. Na tomto jednání RVKPP 

schválila priority a oblasti dotačního řízení Úřadu vlády ČR na programy protidrogové politiky v roce 

2022. Tyto priority následně schválila na svém jednání vláda ČR. Dále RVKPP schválila Koncepci 

rozvoje adiktologických služeb a Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v roce 2020. RVKPP také 

prodloužila  104 adiktologickým službám certifikáty do konce roku 2021, v případě potřeby budou další 

certifikáty prodlouženy. Koncem srpna 2021 bude pravděpodobně vyhlášena výzva v rámci dotačního 

řízení pro rok 2022. Zároveň upozornila na fungování nové aplikace pro dotační řízení. V září 2021 

proběhne seminář k využívání této aplikace. Co se týče II. výzvy DŘ na rok 2021, dotace budou 

službám vypláceny během měsíce srpna.   

 

 



  
 

Ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová doplnila informace o průběhu certifikací po podpisu smlouvy 

s Certifikační agenturou. Tato agentura bude postupně kontaktovat certifikátory, s cílem ověření zda 

budou pokračovat, následně proběhne školení certifikátorů. Také vyzdvihla důležitost schválené 

Koncepce rozvoje adiktologických služeb.  

3. Informace o aktualitách z krajů 

Mgr. Horáčková vyzvala účastníky jednání k prezentaci aktualit, novinek z krajů. 

Mgr. Vedralová přednesla návrh na vytvoření materiálu o roli adiktologických služeb v krajské síti 

sociálních služeb, který by byl zpracován ve spolupráci s krajskými protidrogovými koordinátory a 

Asociací krajů ČR a předložen ke schválení RVKPP. Materiál by poskytl přehled podmínek, za jakých 

adiktologické služby vstupují do sítě sociálních služeb v každém kraji, zabýval se problematikou 

vyhodnocování dostupnosti adiktologické péče v kraji atp. Obecným cílem návrhu je pak zlepšit 

partnerství a vzájemnou spolupráci mezi státní správou a samosprávou.  Mgr. Vedralová vyzvala 

účastníky k vyjádření se k návrhu. Mgr. Zuzana Starostová (Olomoucký kraj) vznesla dotaz, v jaké 

fázi  procesu se nachází zákon o adiktologických službách. Problém vidí v tom, že adiktologické služby 

jsou na pomezí zdravotnických a sociálních služeb. Hovořila o určité neukotvenosti adiktologických 

služeb. Mgr. Vedralová odpověděla, že se jedná o výstup projektu RAS, kdy by se adiktologické 

služby vyčlenily ze systému zdravotních a sociálních služeb a měly by své specifické postavení v 

systému. Navrhovaná podoba adiktologického zákona v podobě výstupu z projektu RAS by měla 

dopady na současnou pozici adiktologických služeb v rámci sociálního i zdravotního systému, z tohoto 

důvodu je reálné věnovat pozornost spíše revizi stávajících zákonných úprav v sociální a zdravotní 

oblasti a zlepšovat postavení adiktologických služeb v rámci těchto dvou systému. Mgr. Marek Nerud 

(Jihočeský kraj) se vyjádřil k návrhu ředitelky OPK na vytvoření materiálu s tím, že doporučuje 

zorganizovat k tomuto tématu seminář nebo jednání a prodiskutovat pohledy jednotlivých krajů na tuto 

problematiku, případně přizvat odborníky se znalostí této problematiky. Přiblížil aktuality 

z Jihočeského kraje, který připravuje vyhlášení DŘ pro poskytovatele služeb již v říjnu 2021 a 

připravuje koncepci protidrogové politiky kraje. Rovněž zmínil aktivitu v kraji, kdy poskytovatelé služeb 

doprovázejí své klienty do očkovacích center bez registrace. Mgr. Jana Pavlů (Liberecký kraj) 

informovala o aktualitách z Libereckého kraje. Uvedla, že kraj usiluje o navýšení prostředků 

adiktologickým službám pro rok 2022 na 5 mil. Kč. K problematice očkování v SVL uvedla, že zatím 

neexistuje přehled o tom, jaký bude zájem o vakcinaci. V Libereckém kraji poskytovatelé služeb 

pomáhají s registrací a doprovází klienty do očkovacích center. K návrhu ředitelky OPK vyjádřila 

obavy z důvodu toho, že je náročné porovnat jednotlivé systémy v krajích. V Libereckém kraji existuji 

pouze 3 služby, které se protidrogovou problematikou zabývají v porovnání se Středočeským krajem 

nebo Prahou, kde těchto služeb působí více. Je však možné takový přehledový materiál vytvořit. Mgr. 

Lenka Možná (Jihomoravský kraj) se vyjádřila k aktualitám ve svém kraji. Uvedla, že je v současné 

době projednáván návrh na navýšení finančních prostředků pro rok 2022 na dotační programy pro 

oblast protidrogových aktivit o 1 mil. Kč, tedy na 10 mil. Kč. Dotace pro rok 2021 byly již vyplaceny. 

Dále žádají navýšení finančních prostředků pro oblast primární prevence pro školy o 1,5 mil. Kč, tedy 

na 3 mil. Kč. V roce 2021 bylo k dispozici 1,5 mil. Kč, až na výjimku byly dotace také již vyplaceny. 

K problematice očkování uvedla, že existují 2 očkovací centra pro neregistrované klienty v Brně 

s dostatkem vakcín.                  

4. Reforma psychiatrické péče (prezentace MZ ČR) 

Mgr. Horáčková vyzvala hosty: PhDr. Lenku Krbcovou Mašínovou a Zbyňka Robocha BA, kteří se v 

rámci MZ ČR zabývají Reformou psychiatrické péče k prezentaci této problematiky.  

PhDr. Krbcová Mašínová na úvod představila problematiku Reformy psychiatrické péče. Hlavními 

oblastmi jejich činnosti  je metodika spolupráce na krajské úrovni, deinstitucionalizace, budování sítí 

v krajích pro klienty s duševním onemocněním a dalšími poruchami a také budování 

multidisciplinárních týmů včetně adiktologické oblasti. Zbyněk Roboch se také zabývá problematikou 

destigmatizace. PhDr. Krbcová uvedla, že cílem reformy je postupná minimalizace péče velkých 

psychiatrických nemocnic a přesun této péče do  komunity. Celá prezentace Reformy psychiatrické 



  
 

péče bude distribuována krajským protidrogovým koordinátorům k využití. V diskuzi závěru 

prezentace zazněl požadavek Mgr. Petra Horyanského (Zlínský kraj) na aktualizaci webu 

reformapsychiatrie.cz a zaslání přehledu kontaktů koordinátorů reformy psychiatrické péče. Ze strany 

zástupců Reformy budou zaslány kontakty na koordinátory reformy psychiatrické péče v krajích pro 

potřeby krajských protidrogových koordinátorů. Odbor protidrogové politiky zašle zástupcům Reformy 

k využití materiály schválené RVKPP: Koncepci rozvoje adiktologických služeb a Návrh základní sítě 

zdravotních adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty v kontextu Reformy 

psychiatrické péče. Na závěr se ředitelka OPK Mgr. Vedralová vyjádřila k pokračování spolupráce 

mezi Reformou psychiatrické péče a protidrogovou politikou na národní i regionální úrovni.   

5. Situace v oblasti financování adiktologických služeb v krajích v r. 2022 

Mgr. Horáčková vyzvala účastníky jednání k vyjádření k tomuto bodu jednání.  

Mgr. Petr Horyanský (Zlínský kraj) uvedl, že byl v dubnu 2021 zaslán přehled výhledu financování 

pro rok 2022, který je stále aktuálně platný. V současné době jsou vypláceny dotace poskytovatelům 

služeb na rok 2021 a popsal úskalí při podávání žádostí o dotace pro oblast primární prevence (z 

důvodu nejisté situace kolem Covid-19 a s tím spojené realizace projektů programů PP). Mgr. Zuzana 

Starostová (Olomoucký kraj) uvedla, že došlo k poklesu objemu finančních prostředků pro oblast 

protidrogové prevence. V roce 2020 také došlo k problému v oblasti indikované primární prevence, 

kdy poskytovatel vracel část finančních prostředků z důvodu nerealizace programů. Dále uvedla, že 

kraj usiluje o to, aby  získal finanční prostředky pro oblast protidrogové prevence ve výši 4 mil. Kč (na 

úrovni roku 2020). Olomoucký kraj také poskytuje dotace v režimu „de minimis“ a popsala úskalí s tím 

spojené a vznesla dotaz, zda je v této věci k dispozici aktuální stanovisko ÚHOS. Mgr. Vedralová 

odpověděla, že stanovisko ÚHOS, které má z minulých dob k dispozici OPK bude krajským 

protidrogovým koordinátorům zasláno na vyžádání. Mgr. Nerud uvedl, že Jihočeský kraj podporu „de 

minimis“  poskytuje v jasně definovaných oblastech, konkrétním subjektům, a tam kde jsou znaky 

veřejné podpory naplněny. Adiktologických ani sociálních služeb se podpora „de minimis“ netýká. 

6. Plnění aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019-2021 v krajích 

Vzhledem k obsáhlosti témat jednotlivých aktivit byly vybrány k diskusi na jednání pouze některé z 

nich. Diskuze byla zaměřena na zhodnocení podpory vzniku certifikovaných preventivních programů, 

programu indikované (IPP) a selektivní prevence (SPP) a problematiku chybějících služeb těchto 

programů v některých krajích. Dle Akčního plánu 2019-2021 program IPP chybí v 7 krajích – 

Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský. Mgr. 

Starostová uvedla, že v Olomouckém kraji je již program IPP realizován.  U programu SPP došlo ke 

zlepšení dostupnosti. Dle Akčního plánu 2019-2021 chyběly programy SPP v 5 krajích, v současné 

době chybí pouze ve dvou: Karlovarském a Ústeckém kraji. Zároveň v krajích s vysokým počtem SVL 

(Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský) je snaha o zajištění více než 1 programu, přičemž dle 

vyjádření Mgr. Markové v Moravskoslezském kraji již jsou programy IPP a SPP realizovány. Mgr. 

Horyanský uvedl, že ve Zlínském kraji fungují certifikované preventivní programy služeb, které 

nepocházejí ze Zlínského kraje. V této souvislosti byla projednána otázka certifikací PP, které 

udělovalo MŠMT. Mgr. Vedralová uvedla, že v rámci nedávného jednání zástupce MŠMT oznámil, 

že tyto certifikace PP na MŠMT již nebudou obnoveny. Krizovou variantou řešení je podpora programů 

PP ze strany ÚV ČR.  Dále upozornila, že v rámci Digikoalice vznikl seznam programů pro 

kyberprevenci, který bude zveřejněný pro využití školami.   

7. Různé 

Mgr. P. Horyanský (Zlínský kraj) připomenul 30. výročí vzniku společnosti Podané ruce, která působí 

ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.  

Mgr. Horáčková informovala účastníky, že v brzké době bude probíhat vyhodnocování Akčního plánu 

2019-2021 a KPK budou v této souvislosti vyzváni ke spolupráci na vyhodnocení AP.  



  
 

Mgr. Vedralová informovala, že proběhne tvorba nového Akčního plánu a KPK budou rovněž přizváni 

ke spolupráci.          

 

 

Úkoly: 

- MZ ČR (Reforma psychiatrické péče) zašle sRVKPP prezentaci Reformy psychiatrické péče 

a kontakty na koordinátory reformy psychiatrické péče k využití krajským protidrogovým 

koordinátorům.  

- sRVKPP zašle MZ ČR (Reforma psychiatrické péče) materiály k využití: Koncepce rozvoje 

adiktologických služeb a Návrh základní sítě zdravotních adiktologických krajských ambulancí 

pro dospělé pacienty a klienty v kontextu reformy psychiatrické péče. 

      

V 12:00 hod. bylo jednání VZRe ukončeno.      

 

Zapsal: Mgr. Stanislav Trojan, v. r.  

Dne: 28.07.2021  

  

 


