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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Vznikla 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová komise, 

15. října 2001 usnesením č. 1057 transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní 

protidrogovou komisi, dne 19. června 2002 usnesením č. 643 změněn název na Radu vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky, dne 12. prosince 2007 usnesením vlády č. 1389 rozšířena 

Rada o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, dne 20. října 2014 usnesením vlády č. 858 rozšířen 

mandát Rady na integrovanou protidrogovou politiku, tzn. zaměřenou na politiku legálních 

a nelegálních návykových látek a hazardního hraní, a dne 27. července 2016 usnesením vlády 

č. 697 rozšířena Rada o další dva nové členy.  

Změna Statutu Rady se uskutečnila rovněž dne 26. srpna 2019 usnesením vlády č. 624, kterým byl 

Výbor pro poskytování účelových dotací pro oblast protidrogové politiky jakožto poradní orgán 

Rady zrušen. Dotační řízení se přesunulo plně do kompetence Úřadu vlády a Dotační výbor nově 

plní funkci poradního orgánu ředitele Odboru protidrogové politiky.  

Další změna Statutu Rady proběhla dne 14. prosince 2020 usnesením vlády č. 1313, kterým došlo 

k rozšíření počtu členů RVKPP o zástupce Svazu měst a obcí, Ministerstva pro místní rozvoj, 

policejního prezidenta a zástupce pacientských organizací. Spolu se změnou Statutu Rady byl na 

setkání Rady dne 5. prosince 2020 přijat usnesením č. 02/1120 rovněž nový Jednací řád Rady vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky.  

Zatím poslední změna statutu Rady proběhla dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 732. Ta se 

týkala funkce sekretariátu RVKPP, která byla doplněna o plnění odborných úkolů a agend 

vyplývajících ze strategie politiky v oblasti závislostí a z jejích akčních plánů, čímž byl reflektován 

výkon jeho reálné činnosti. 
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Úvod 

Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována 

od r. 1993. Hlavní náplní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada nebo RVKPP), jako 

iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou politiku, je vytváření 

jednotné a komplexní národní strategie protidrogové politiky, její koordinace a spolupráce při 

implementaci národní strategie a jejích akčních plánů na centrální a místní úrovni. Předsedou 

Rady je předseda vlády. Jejími členy jsou ministři resortů, do jejichž působnosti problematika 

protidrogové politiky ve společnosti zasahuje, předsedové odborných společností v oblasti 

adiktologie a zástupci věcně příslušných institucí podílejících se na realizaci protidrogové politiky. 

K zatím poslednímu rozšíření členů Rady došlo na základě změny Statutu Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky ze dne 14. prosince 2020, a to o zástupce Svazu měst a obcí, 

Ministerstva pro místní rozvoj, policejního prezidenta a zástupce pacientských organizací. 

V r. 2021 měla tedy Rada celkem 23 členů. 

Rada v r. 2021 zasedala třikrát a dvakrát hlasovala formou per rollam. Rada na svých jednáních 

projednala několik materiálů, které byly následně předloženy vládě. Změna Statutu Rady byla 

projednána Radou dne 23. června 2021 a dne 23. srpna 2021 ji schválila vláda ČR usnesením 

č. 732. Rada dále projednala a následně byly předloženy vládě Výroční zpráva o hazardním hraní 

v ČR v r. 2020, priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR na projekty protidrogové politiky 

na r. 2022 a Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby se 

závislostí a ohrožené závislostním chováním a jejich blízké (Certifikační řád).  

Významnou agendou Rady je projednávání finančních prostředků určených pro zajištění 

poskytování adiktologických služeb/dotace v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR na projekty 

protidrogové politiky. Pro r. 2021 byla vyhlášena dvě kola dotačního řízení. V prvním kole byly 

zveřejněny dvě oblasti podpory – udržení a rozvoj sítě služeb a dále projekty informační, 

výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu realizace Národní strategie. 

V rámci prvního kola dotačního řízení bylo poskytnuto 263 454 tis. Kč. Druhé kolo dotačního 

řízení, v rámci kterého bylo poskytnuto dalších 29 046 tis. Kč, bylo rovněž zaměřeno na udržení 

a rozvoj sítě služeb a dále na projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit 

akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2019–2021.  

Rada dále pravidelně projednávala certifikace odborné způsobilosti pro programy poskytující 

adiktologické odborné služby (pro uživatele drog, závislé a patologické hráče) a další zásadní 

dokumenty týkající se realizace protidrogové politiky. Během r. 2021 Rada, vzhledem k vyhlášení 

veřejné zakázky na nového provozovatele Certifikační agentury a s tím souvisejícím pozastavením 

procesu certifikací, dvakrát projednala a schválila návrh na prodloužení platnosti certifikátů 

odborné způsobilosti. Usnesením Rady č. 06/0621 ze dne 23. června 2021 byly prodlouženy 

certifikáty odborné způsobilosti u 105 služeb, a to do 31. prosince 2021 a následně usnesením 

Rady č. 04/1121 ze dne 12. listopadu 2021 došlo k dalšímu prodloužení certifikátů odborné 

způsobilosti u 144 služeb, a to nejpozději do 31. prosince 2022, pokud neproběhne místní šetření 

dříve. Rada na svém jednání 12. listopadu 2021 rovněž schválila usnesením č. 03/1121 nové 

zajištění systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb, a to v podobě přijetí 

nových Pravidel systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby se 

závislostí a ohrožené závislostním chováním a jejich blízké (Certifikační řád) a inovovaných 

Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikační řád byl následně schválen 

usnesením vlády č. 1148 ze dne 13. prosince 2021. 

Od srpna 2019 je Výbor Úřadu vlády České republiky pro poskytování účelových dotací pro oblast 

protidrogové politiky (Dotační výbor) poradním orgánem ředitele Odboru protidrogové politiky, 

což souvisí se změnou procesu dotačního řízení. Rada má celkem 4 stálé výbory, jejichž činnost 

zajišťuje sekretariát Rady, a 6 stálých pracovních skupin, sekretariát Rady zajišťuje činnost 4 z nich. 

Na svém setkání 18. března 2021 Rada schválila revizi poradních a pracovních orgánů, která 
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rozhodla o zrušení Pracovní skupiny pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin a v této 

souvislosti přejmenovala Pracovní skupinu pro problematiku nelegálních drog na Pracovní skupinu 

pro problematiku omamných a psychotropních látek, čímž zároveň došlo k rozšíření počtu členů 

o zástupce Národního ústavu pro duševní zdraví. V rámci této revize proběhla změna Statutu 

Výboru zástupců rezortů a institucí, která zejména reagovala na rozšíření Rady o zástupce Svazu 

měst a obcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, policejního prezidenta a zástupce pacientských 

organizací, a rovněž revize Statutu Výboru pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb 

(Certifikačního výboru), která reflektovala změny souvisejících s přijetím nových Pravidel systému 

certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené 

a jejich blízké (Certifikační řád) ze dne 16. prosince 2019. 

Navzdory mimořádné situaci Rada i v r. 2021 naplnila svůj mandát a je v oblasti politiky 

závislostního chování (s ohledem na její multidisciplinární rozměr a společenské dopady ovlivňující 

místní komunitu i celou společnost) nezastupitelným meziresortním orgánem s vysokou autoritou, 

který dlouhodobě a stabilně plní koordinační roli v oblasti politiky závislostního chování České 

republiky. 
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1 Předseda a členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky 

Funkční období členů RVKPP, kteří jsou zároveň členy vlády ČR, je podle čl. 3 Statutu Rady vázáno 

na funkční období vlády. Seznam členů na funkční období vlády zobrazuje tabulka 1-1. Na základě 

hlasování Rady ze dne 05.11.2020, byla Rada rozšířena o čtyři členy, a to o ministra pro místní 

rozvoj, zástupce Svazu měst a obcí ČR, zástupce pacientských organizací a policejního prezidenta. 

tabulka 1-1: Seznam členů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v r. 2021 

Jméno Funkce v reprezentované 

instituci 

Členem Rady 

od do 

Předseda Rady 

Ing. Andrej Babiš předseda vlády 13.12.2017 17.12.2021 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. předseda vlády 17.12.2021  

Výkonný místopředseda Rady 

Mgr. Jarmila Vedralová ředitelka Odboru protidrogové politiky 01.08.2018  

Člen Rady 

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. ministr zdravotnictví  29.10.2020 07.04.2021 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., 

MBA, FCMA 

ministr zdravotnictví 07.04.2021 26.05.2021 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ministr zdravotnictví 26.05.2021 17.12.2021 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., 

MBA, EBIR 

ministr zdravotnictví 17.12.2021  

Jan Hamáček ministr vnitra, 1. místopředseda vlády 27.06.2018 17.12.2021 

Mgr. Bc. Vít Rakušan ministr vnitra, 1. místopředseda vlády 17.12.2021  

Ing. Robert Plaga, PhD. ministr školství, mládeže a tělovýchovy 13.12.2017 17.12.2021 

Mgr. Petr Gazdík ministr školství, mládeže a tělovýchovy 17.12.2021  

Dipl.-Pol. Jana Maláčová Msc. ministryně práce a sociálních věcí 30.07.2018 17.12.2021 

Ing. Marian Jurečka místopředseda vlády, ministr práce a 

sociálních věcí a ministr zemědělství 

17.12.2021  

Mgr. Marie Benešová ministryně spravedlnosti 30.04.2019 17.12.2021 

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ministr spravedlnosti 17.12.2021  

Mgr. Lubomír Metnar ministr obrany 27.06.2018 17.12.2021 

Mgr. Jana Černochová ministryně obrany 17.12.2021  

JUDr. Alena Schillerová, PhD. ministryně financí, místopředsedkyně 

vlády 

13.12.2017 17.12.2021 

Ing. Zbyněk Stanjura ministr financí 17.12.2021  

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. zmocněnkyně vlády pro lidská práva 06.05.2019  

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ministr zahraničních věcí 16.10.2018 17.12.2021 

Bc. Jan Lipavský ministr zahraničních věcí 17.12.2021  

Ing. Miroslav Toman, CSc. ministr zemědělství 27.06.2018 17.12.2021 

Ing. Marian Jurečka místopředseda vlády, ministr práce a 

sociálních věcí a ministr zemědělství 

17.12.2021  

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ministr průmyslu a obchodu 30.04.2019 17.12.2021 

Ing. Jozef Síkela ministr průmyslu a obchodu 17.12.2021  

Ing. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj 14.12.2020  17.12.2021 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. místopředseda vlády pro digitalizaci a 

ministr pro místní rozvoj 

17.12.2021  

genmjr. Mgr. Jan Švejdar policejní prezident 14.12.2020  

Mgr. Martin Klika, MBA 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 

zástupce Asociace krajů ČR 

27.02.2017 19.04.2021 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA zástupce Asociace krajů ČR, hejtman 

Kraje Vysočina 

19.04.2021  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_medic%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Master_of_Business_Administration
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Master_of_Business_Administration
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakal%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
https://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
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Jméno Funkce v reprezentované 

instituci 

Členem Rady 

od do 

Mgr. Tomáš Vlach zástupce Svazu měst a obcí ČR, náměstek 

primátora statutárního města Ústí nad 

Labem 

07.01.2021  

Mgr. Ondřej Sklenář zástupce České asociace adiktologů 29.10.2014  

MUDr. Jiří Dvořáček předseda Společnosti pro návykové 

nemoci České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně 

24.06.2019 18.05.2021 

MUDr. Jakub Minařík předseda Společnosti pro návykové 

nemoci České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně 

18.05.2021  

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová předsedkyně Rady Asociace nestátních 

organizací (A.N.O.) 

13.04.2017  

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb 

27.07.2016  

Tomáš Feifer místopředseda RECOVERY, sdružení 

pacientů s diagnózou závislosti z.s. 

04.01.2021  

MUDr. Pavel Bém expert jmenovaný předsedou Rady 01.10.2011  
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2 Zaměstnanci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky 

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (sRVKPP) odpovídá za každodenní 

implementaci a koordinaci protidrogové politiky včetně zajištění činnosti výborů a pracovních 

skupin Rady. Součástí sekretariátu Rady je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

(NMS), které bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19. června 2002. Toto odborné pracoviště 

zajišťuje sběr, analýzu a interpretaci dat o jednotlivých aspektech užívání návykových látek 

a hazardního hraní. Každoročně vypracovává zhodnocení situace v oblasti politiky závislostí, od 

r. 2021 nově realizované prostřednictvím konceptu výročních zpráv schváleným vládou usnesením 

č. 650 ze dne 19. července 2021, tj. zprávy o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích, 

o alkoholu, o problematickém užívání psychoaktivních léků, o nelegálních drogách a o hazardním 

hraní, na něž navazuje souhrnná zpráva o závislostech v ČR, která shrne jednotlivé dílčí zprávy. 

Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu Rady 

vykonává Odbor protidrogové politiky (OPK), který tvoří dvě oddělení – Oddělení koordinace 

a financování protidrogové politiky (OKF) a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

(NMS). Od r. 2016 do srpna 2021 byl v rámci OPK realizován systémový projekt Systémová 

podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky spolufinancovaný 

z Evropského sociálního fondu (ESF). Personální obsazení OPK  k 31. prosinci 2021 a odpovědnosti 

zaměstnanců uvádí tabulka 2-1. Další zaměstnanci působili v OPK na základě dohody o pracovní 

činnosti. 

tabulka 2-1: Seznam zaměstnanců Odboru protidrogové politiky (sekretariátu RVKPP) ke dni 31. 12. 

2021 

Jméno Funkce Odpovědnost 

Odbor protidrogové politiky 

Mgr. Jarmila Vedralová ředitelka odboru, 

výkonná 

místopředsedkyně Rady, 

národní koordinátorka 

pro protidrogovou 

politiku  

řízení odboru a odpovědnost za jeho činnost, 

plnění úkolů vyplývajících z funkce výkonné 

místopředsedkyně Rady a národní 

koordinátorky pro protidrogovou politiku 

Eva Špačková asistentka ředitelky 

odboru 

administrativní, organizační a koordinační 

zajištění agend ředitelky odboru a chodu 

odboru 

Oddělení koordinace a financování 

Mgr. Kateřina Horáčková vedoucí oddělení řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost 

Bc. Eliška Drbohlavová vládní rada dotace na protidrogovou politiku, kontrolní 

činnost, rozpočtář OKF 

Mgr. Stanislav Trojan vládní rada vertikální koordinace, financování protidrogové 

politiky, evropské fondy 

Mgr. Ingrid Mihalová vládní rada koordinace v oblasti zahraniční spolupráce 

Mgr. Jan Cibulka vládní rada horizontální koordinace protidrogové politiky 

v oblasti hazardního hraní, alkoholu a tabáku 

Mgr. Tereza Černíková vládní rada horizontální koordinace protidrogové politiky, 

primární prevence 

Tomáš Klíma, DiS.  referent certifikace, dotace na protidrogovou politiku 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Mgr. Pavla Chomynová pověřena vedením 

oddělení 

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost, 

monitoring a výzkum - populační a školské 

průzkumy, geografické projekce dat 

Eva Klimešová asistentka vedoucího 

oddělení 

administrativní a organizační činnost, správa 

adresářů, distribuce publikací  
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Mgr. Kateřina 

Grohmannová 

vládní rada monitoring a výzkum – trestněprávní oblast, 

drogové trhy, systém včasného varování před 

novými drogami 

Mgr. Barbara Janíková vládní rada monitoring a výzkum - infekční nemoci spojené 

s užíváním drog, léčba a služby pro uživatele 

drog 

Ing. Libuše Knytlová 

(pracuje pro celý odbor) 

vládní rada ekonomika, rozpočet a financování, rozpočtář 

finančních míst odboru, zahraniční granty 

Mgr. Zdeněk Rous vládní rada monitoring a výzkum – oblast hazardního hraní  
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3 Přehled činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky 

 Zasedání Rady – přehled jednání a základní projednávaná témata 

V r. 2021 se uskutečnila celkem tři jednání Rady, přičemž všechna proběhla ve formátu online: 

Jednání Rady dne 18. března 2021 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP 

II. Revize poradních a pracovních orgánů RVKPP  

III. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019  

IV. Jmenování nového alternáta za ČR do správní rady Evropského monitorovacího centra pro 

drogy a drogovou závislost  

V. Materiály pro informaci 

a) Aktuality v oblasti CBD produktů  

b) Informace o plnění aktivity Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2019-2021: "Sledovat a monitorovat mezinárodní 

vývoj v oblasti regulace konopných drog, zejména v členských státech EU, včetně monitoringu 

společenských dopadů legislativních změn" 

c) Informace o vývoji v oblasti hazardního hraní v ČR v roce 2020 

d) Souhrnná závěrečná zpráva o plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem 

v České republice pro období 2015 až 2018 

VI. Různé 

Jednání Rady dne 23. června 2021 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky 

II. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové politiky 

na r. 2022  

III. Koncepce rozvoje adiktologických služeb 

IV. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020  

V. Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí 

VI. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové 

politiky 

VII. Materiály pro informaci  

a) Výsledky první výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová 

politika“ Úřadu vlády ČR 

b) Přehled o realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky“  

c) Zpráva Ministerstva zemědělství o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v souvislosti 

se zákonem č. 110/1997 Sb. za roky 2019 a 2020 

d) Informace o nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 98/20 

VIII. Různé 

Jednání Rady dne 12. listopadu 2021 

I. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání RVKPP 

II. Zprávy o nelegálních drogách, o problematickém užívání psychoaktivních léků, o alkoholu 

a o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 

III. Návrh nového zajištění systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb 

a návrh inovovaných Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb 

IV. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové 

politiky 

V. Materiály pro informaci 
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VI. Výsledky druhé výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová 

politika“ Úřadu vlády ČR na rok 2021 

VII. Harmonogram dotačního řízení pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR na 

rok 2022 

VIII. Různé 

Rada jednala v r. 2021 třikrát a dvakrát hlasovala formou per rollam. Z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace se všechna jednání uskutečnila formou online. Dne 18. března 2021 Rada 

projednala Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence 

rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách, po dopracování byl materiál schválen 

formou per rollam dne 31. března 2021. Dne 27. května 2021 Rada schválila per rollam Výroční 

zprávu o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2020. Dne 23. června 2021 

Rada schválila Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a rezortů v oblasti protidrogové 

politiky na r. 2022, Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v roce 2020 a dokument Koncepce 

rozvoje adiktologických služeb. Dne 12. listopadu 2021 Rada schválila Zprávu o nelegálních drogách 

v České republice 2021, Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 

2021, Zprávu o alkoholu v České republice 2021 a Zprávu o tabákových, nikotinových a souvisejících 

výrobcích v České republice 2021. Rada přijala také inovovaný dokument Standardy odborné 

způsobilosti adiktologických služeb a Pravidla systému certifikace odborné způsobilosti 

adiktologických služeb. 

 Výbory a pracovní skupiny Rady 

Pro zajištění realizace klíčových aktivit v oblasti protidrogové politiky má Rada zřízeny stálé 

pracovní orgány – výbory a pracovní skupiny. Na svém setkání 18. března 2021 Rada schválila 

výsledky revize poradních a pracovních orgánů, na jejichž základě zrušila Pracovní skupinu pro 

léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin a přejmenovala Pracovní skupinu pro problematiku 

nelegálních drog na Pracovní skupinu pro problematiku omamných a psychotropních látek, čímž 

zároveň došlo k rozšíření počtu členů o zástupce Národního ústavu pro duševní zdraví.  

Přehled aktuálních poradních orgánů Rady poskytuje tabulka 3-1. 

tabulka 3-1: Přehled výborů a pracovních skupin Rady v r. 2021 

Výbory Pracovní skupiny (PS) 

Výbor zástupců resortů a institucí PS pro problematiku  omamných a psychotropních látek 

Výbor zástupců regionů PS pro problematiku hazardních her 

Výbor pro udělování certifikací a kvalitu 

adiktologických služeb (Certifikační výbor) 

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem 

(MPS SPA) 

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před 

škodami působenými tabákem (MPS KOTA) 

 PS pro financování protidrogové politiky 

ad hoc PS pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým 

problémem 

Adiktologické fórum 

Pracovní skupiny NMS: 

 Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů 

 Populační a školské průzkumy 

 Úmrtí spojená s užíváním drog 

 Data trestněprávního sektoru 

 Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb 

 Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog 

 Systém včasného varování před novými drogami 
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 Výbory Rady 

3.2.1.1 Výbor zástupců resortů a institucí 

Výbor zástupců resortů a institucí (VZRI) zřídila Rada dne 21. června 1999. Ve VZRI 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 návaznosti na změnu statutu 

a jednacího řádu Rady byl usnesením Rady č. 02/0321 ze dne 18. března 2021 schválen nový 

Statut VZRI, kterým došlo k rozšíření počtu členů VZRI o zástupce Svazu měst a obcí ČR, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, policejního prezidenta a zástupce pacientských organizací. 

Složení Výboru zástupců resortů a institucí ke konci r. 2021 zobrazuje tabulka 3-2. 

tabulka 3-2: Seznam členů VZRI ke dni 31. 12. 2021 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předsedkyně 

Mgr. Jarmila Vedralová Úřad vlády České republiky – OPK 

Členové 

Mgr. Jana Havlíková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. David Pospíšil Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ing. Tomáš Jung, MBA Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ing. Petr Novák Ministerstvo zdravotnictví ČR 

PhDr. Marta Léblová Ministerstvo vnitra ČR 

Ing. Bc. Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra ČR 

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych Ministerstvo vnitra ČR (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR) 

Ing. Jakub Haas Ministerstvo financí ČR 

Ing. Martin Šabo Ministerstvo financí ČR 

plk. Mgr. Aleš Gorčík Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa ČR 

Mgr. Aleš Hrubý Generální ředitelství cel, Celní správa ČR 

Mgr. Jaroslav Doskočil Ministerstvo obrany ČR 

Mgr. Gabriela Bažantová Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Mgr. Tomáš Koňák Ministerstvo spravedlnosti – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych Policejní prezidium ČR 

Ing. Ludmila Gočálová Ministerstvo zemědělství ČR 

Ing. Martin Štěpánek Ministerstvo zemědělství ČR 

Mgr. Jana Klimentová Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

PhDr. Kateřina Bocianová, Ph.D. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Mgr. et Mgr. Daniela Mosaad 

Pěničková, Ph.D. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Daniel Dárek Asociace krajů ČR 

Mgr. Tomáš Vlach Svaz měst a obcí ČR 

neobsazeno Úřad vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

PhDr. Mgr. Andrea Baršová Úřad vlády ČR – Sekce pro lidská práva, sekretariát Rady vlády pro 

nestátní neziskové organizace 

Mgr. Kateřina Horáčková Úřad vlády ČR – OPK 

neobsazeno Ministerstvo zdravotnictví ČR – MPS SPA 

neobsazeno Ministerstvo zdravotnictví ČR – MPS KOTA 

MUDr. Jiří Dolák Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně 

Mgr. Jiří Richter A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská fakulta 

Univerzity Karlovy a VFN v Praze 

Mgr. Ondřej Sklenář Česká asociace adiktologů 

Michal Němec Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

Tomáš Feifer RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti 

Jednání VZRI se v r. 2021 uskutečnilo celkem třikrát (25. února, 28. května a 21. října). Všechna 

jednání se uskutečnila online z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR. Výbor se zabývá 

zejména projednáním materiálů předkládaným Radě. V r. 2021 šlo zejména o návrh nového 

zajištění systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb, návrh inovovaných 
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Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb, koncept struktury výročních zpráv v oblasti 

závislostí nebo revize poradních a pracovních orgánů RVKPP. 

3.2.1.2 Výbor zástupců regionů 

Výbor zástupců regionů (VZRe) byl ustaven dne 21. září 2007 za účelem zefektivnění koordinace 

mezi státem a samosprávou. Členy VZRe jsou krajští protidrogoví koordinátoři a zástupce Svazu 

měst a obcí ČR. Složení Výboru zástupců regionů ke konci r. 2021 zobrazuje tabulka 3-3. 

tabulka 3-3: Seznam členů VZRe ke dni 31. 12. 2021 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předsedkyně 

Mgr. Kateřina Horáčková Úřad vlády České republiky – OPK 

Členové 

Daniel Dárek Magistrát hl. m. Prahy 

Ing. Bc. Dana Janečková, DiS. KÚ Středočeského kraje 

Mgr. Marek Nerud KÚ Jihočeského kraje 

Ing. Pavlína Kučerová KÚ Plzeňského kraje 

Bc. Martina Valentová KÚ Karlovarského kraje 

Mgr. Eva Kalinová KÚ Ústeckého kraje 

Mgr. Aleš Lebeda KÚ Libereckého kraje 

Mgr. Jan Homuta KÚ Pardubického kraje 

Mgr. Lukáš Jakubec KÚ Královéhradeckého kraje 

Bc. Monika Havelková KÚ Kraje Vysočina 

Mgr. Lenka Možná KÚ Jihomoravského kraje 

Mgr. Petr Horyanský KÚ Zlínského kraje 

Mgr. Jitka Marková KÚ Moravskoslezského kraje 

Mgr. Zuzana Starostová KÚ Olomouckého kraje 

Bc. Patrik Doležal Svaz měst a obcí ČR 

neobsazeno Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Spolupráce s krajskými protidrogovými koordinátory se v r. 2021 zaměřila prioritně na výměnu 

aktuálních informací a řešení aktuálních problémů v regionech, dále na běžnou koordinaci 

a metodickou podporu. Mimo jiné bylo projednáváno plnění aktivit Akčního plánu Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 v krajích 

a vývoj v oblasti financování adiktologických služeb v krajích na r. 2022. Byla prezentována 

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2020. Výbor jednal v r. 2021 

celkem třikrát (19. května, 28. července a 25. listopadu) online formou z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace v ČR. 

3.2.1.3 Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb 

Výbor Rady pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (Certifikační výbor) byl zřízen 

usnesením Rady dne 29. ledna 2004. Certifikační výbor předkládá místopředsedovi Rady návrhy 

na udělení, neudělení, pozastavení či odebrání certifikace odborné způsobilosti. Jeho členy jsou 

zástupci resortů, krajů a odborných společností. Složení Certifikačního výboru ke konci r. 2021 

popisuje tabulka 3-4. 

Na svém setkání 18. března 2021 Rada schválila revizi Statutu Certifikačního výboru, která 

reflektovala změny související s přijetím nových Pravidel systému certifikace odborné způsobilosti 

adiktologických služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikačního 

řádu). Nové zajištění systému certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb v podobě 

Certifikačního řádu bylo schváleno Radou dne 12. listopadu a následně vládou ČR usnesením 

č. 931 ze dne 16. prosince 2019. Dne 12. listopadu 2021 Rada rovněž schválila inovované 

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb. 
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tabulka 3-4: Seznam členů Certifikačního výboru ke dni 31. 12. 2021 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předsedkyně 

Mgr. Kateřina Horáčková Úřad vlády ČR – OPK 

Členové 

Tomáš Klíma, DiS. Úřad vlády ČR – OPK 

Ing. Tomáš Jung, MBA Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Mgr. Eva Heisslerová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Jana Havlíková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. Gabriela Bažantová Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Mgr. Marek Nerud KÚ Jihočeského kraje 

Bc. František Trantina Pacientská organizace 

Mgr. Lucie Mašková nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

MUDr. Jiří Dolák nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

PhDr. Petr Hrouzek, PhD. nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

MUDr. Jakub Minařík nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. nominat Společnosti pro návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

V r. 2021 neproběhlo žádné zasedání výboru. Vzhledem k faktu, že smlouva s novou certifikační 

agenturou byla uzavřena až v červenci 2021, nebyl proces certifikací v r. 2021 obnoven. 

V souvislosti s tím bylo dne 23. června 2021 Radou schváleno prodloužení certifikátů odborné 

způsobilosti u 105 služeb, a to do 31. prosince 2021, a následně došlo usnesením Rady č. 04/1121 

ze dne 12. listopadu 2021 k dalšímu prodloužení certifikátů odborné způsobilosti u 144 služeb, 

a to nejpozději do 31. prosince 2022, pokud neproběhne místní šetření dříve.  

3.2.1.4 Poradní výbor pro sběr dat o závislostech 

Výbor byl ustaven usnesením Rady č. 296 ze dne 26. března 2003 jako pracovní orgán Rady, který 

dohlíží na činnost NMS při monitorování situace v oblasti užívání návykových látek a jeho 

následků. Jeho členy jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho dopadů 

z různých vědních oborů a zástupci dotčených institucí a resortů. Složení Výboru ke konci r. 2021 

obsahuje tabulka 3-5. 

tabulka 3-5: Seznam členů Poradního výboru pro sběr dat o závislostech ke dni 31. 12. 2021 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

PhDr. Ladislav Csémy Národní ústav duševního zdraví 

Členové 

Mgr. Pavla Chomynová* Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Mgr. Jana Havlíková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. Eva Heisslerová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

neobsazeno Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ing. Michal Řeháček Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

pplk. Ing. Martina Kaprová Národní protidrogová centrála služby kriminální policie 

a vyšetřování Policie ČR 

PhDr. Marta Léblová Ministerstvo vnitra ČR 

Ing. Martin Šabo Ministerstvo financí ČR 

kpt. Bc. Marek Sokol Generální ředitelství cel, Celní správa ČR 

neobsazeno Asociace krajů České republiky 

Mgr. Claudia Varhol Svaz měst a obcí ČR 
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Jméno Reprezentovaná instituce 

MUDr. Petr Popov Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně 

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 

Mgr. Hana Melicharová 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Mgr. Jiří Richter A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

Bc. Artem Vartanyan Péče o duševní zdraví, z.s., Pardubice 

Mgr. Jakub Černý Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita v Ostravě 

* Mgr. Pavla Chomynová byla ke dni 31. 12. 2021 pověřena řízením Národního monitorovacího střediska pro drogy 

a závislosti. 

V r. 2021 se uskutečnila tři jednání Výboru. Předmětem jednání dne 24. února byl nový koncept 

výročních zpráv v oblasti závislostí, 09. června byla tématem Výroční zpráva o hazardním hraní 

v ČR v r. 2020 a dne 12. října zprávy o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích, 

o alkoholu, o problematickém užívání psychoaktivních léků a o nelegálních drogách. Výbor 

doporučil předložit zprávy Radě. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala všechna jednání 

online. 

 Pracovní skupiny Rady 

K dílčím oblastem protidrogové politiky zřizuje Rada stálé pracovní skupiny (PS). V r. 2015 byla 

Radou schválena a provedena revize pracovních skupin, na základě které Rada zřídila 5 PS, jejichž 

činnosti zajišťuje sekretariát Rady (PS pro problematiku nelegálních drog, PS pro problematiku 

hazardního hraní, PS pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin, PS pro financování 

protidrogové politiky a Adiktologické fórum). Další 2 PS Rady jsou v gesci Ministerstva 

zdravotnictví ČR, a to Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem 

(MPS SPA) a Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami 

působenými tabákem (MPS KOTA). Poslední revize pracovních skupin byla provedena usnesením 

Rady č. 02/0321 ze dne 18. března 2021, aktuálně má Rada k dispozici 6 PS (PS pro problematiku 

omamných a psychotropních látek, PS pro problematiku hazardních her, MPS SPA, MPS KOTA, PS 

pro financování protidrogové politiky a Adiktologické fórum). 

3.2.2.1 Pracovní skupina pro problematiku omamných a psychotropních látek 

Pracovní skupina (dříve PS pro problematiku nelegálních drog) byla zřízena v srpnu 2015 

a usnesením RVKPP č. 02/0321 ze dne 18. března 2021 byla přejmenována na PS pro 

problematiku omamných a psychotropních látek v reakci na aktuální potřeby v oblasti 

závislostního chování a rozšíření Národní strategie 2019–2027 o oblasti nadužívání 

psychoaktivních léčivých přípravků a problematiku konopí a kanabinoidů. V této souvislosti došlo 

k rozšíření počtu členů PS o zástupce Národního ústavu pro duševní zdraví (NÚDZ). PS je v gesci 

sekretariátu Rady a mezi hlavní oblasti její činnosti patří řešení otázek a příprava podkladů pro 

jednání RVKPP v oblasti omamných a psychotropních látek (prevence, léčba, prosazování práva 

apod.), koordinace realizace aktivit akčního plánu v oblasti omamných a psychotropních látek 

(OPL) a zajištění spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR. Jednání PS se v r. 2021 

neuskutečnilo. Činnost PS však probíhala prostřednictvím elektronické komunikace a členové PS 

byli zapojeni do příprav tvorby nového akčního plánu pro období 2022–2024. 

3.2.2.2 Pracovní skupina pro problematiku hazardních her 

Pracovní skupina byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní oblasti 

činnosti patří řešení otázek a příprava podkladů pro jednání Rady v oblasti prevence, léčby, 

prosazování práva v oblasti hazardního hraní, koordinace realizace aktivit akčního plánu 

pro oblast hazardního hraní a zajištění spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR. 

V r. 2021 se uskutečnilo jedno jednání PS dne 01. června 2021, z důvodu epidemiologické situace 

online. Činnost PS probíhala také prostřednictvím elektronické komunikace a členové PS byli 

zapojeni do příprav tvorby nového akčního plánu pro období 2022–2024. 
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3.2.2.3 Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami 

působenými tabákem (MPS KOTA) 

MPS KOTA je zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví a zároveň Rady. V dubnu 2021 

došlo ke změně na pozici předsedy MPS KOTA. Předsedkyní se stala nová náměstkyně pro 

zdravotní péči MZ, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., která v této funkci nahradila 

prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc.  

Jednání MPS KOTA nebylo v r. 2021 svoláno, a to zejména z důvodů epidemiologické situace. 

Činnost MPS KOTA však pokračovala prostřednictvím elektronické komunikace. Průběžně 

probíhalo sdílení a výměna informací o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích 

a komunikace se členy ohledně aktuálních témat v oblasti kontroly tabáku jak na národní, tak 

mezinárodní úrovni. Informováno bylo o  mezinárodních webinářích a konferencích na témata 

související s kontrolou tabáku, některých legislativních záležitostech, aktuálních výsledcích 

průzkumů, dotazníku kontraktora Evropské komise pro národní orgány/autority v oblasti 

veřejného zdraví týkající se problematiky zdanění, tabákové reklamy a motorsportu, apod.  

Ve druhé polovině r. 2021 se někteří členové MPS KOTA podíleli na přípravě pozice ČR pro 

jednání v rámci 9. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku 

(FCTC), které proběhlo online ve dnech 8.–13. listopadu 2021. K důležitým bodům jednání patřil 

globální pokrok v implementaci FCTC WHO, regulace obsahu a zveřejňování tabákových 

produktů, nové a vznikající tabákové produkty, implementace mechanismu přezkumu 

a rozpočtová a institucionální témata. 

V r. 2021 byla MPS KOTA zapojena do sběru podkladů a informací k plnění aktivit Akčního plánu 

realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–

2021 a členové MPS KOTA byli zapojeni také do příprav tvorby nového akčního plánu pro období 

2022–2024. 

3.2.2.4 Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MPS SPA) 

MPS SPA je zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví a zároveň Rady. V dubnu 2021 došlo 

ke změně na pozici předsedy MPS SPA. Předsedkyní se stala nová náměstkyně pro zdravotní péči 

MZ, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., která v této funkci nahradila prof. MUDr. Aleksi 

Šeda, DrSc. 

Jednání MPS SPA nebylo v r. 2021 svoláno, a to zejména z důvodů epidemiologické situace. 

Činnost MPS SPA však pokračovala zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Členové 

skupiny se podíleli na finalizaci vyhodnocení Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem 

v České republice pro období 2015–2018. Průběžně probíhala výměna informací a komunikace se 

členy MPS SPA týkající se aktuálních témat v oblasti problematiky alkoholu jak na národní, tak 

mezinárodní úrovni. Informováno bylo např. o některých legislativních záležitostech, aktivitách 

WHO v oblasti alkoholu. Členové skupiny se zapojili do konzultací k přípravě akčního plánu WHO 

pro implementaci Globální strategie pro redukci škodlivého užívání alkoholu 2022–2030.  

V r. 2021 byla MPS SPA zapojena do sběru podkladů a informací k plnění aktivit Akčního plánu 

realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–

2021 a členové MPS SPA byli zapojeni také do příprav tvorby nového akčního plánu pro období 

2022–2024. 

3.2.2.5 Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin 

Pracovní skupina byla zřízena Radou v listopadu 2015 a současně nahradila zanikající Pracovní 

skupinu pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím do praxe. PS se zabývala 

problematikou použití psychoaktivních látek a rostlin ve výzkumu a v léčbě, zejména v adiktologii, 

včetně použití farmak k substituční léčbě, v psychiatrii, při léčbě bolesti a léčebného využití 

konopí. PS byla zrušena usnesením Rady č. 02/0321 ze dne 18. března 2021 a její činnost byla 

převedena pod PS pro problematiku omamných a psychotropních látek (blíže viz Pracovní skupina 

pro problematiku omamných a psychotropních látek, str. 15).  
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3.2.2.6 Pracovní skupina pro financování protidrogové politiky 

Rada v r. 2012 obnovila činnost meziresortní pracovní skupiny pro financování protidrogové 

politiky (pracovní skupina byla založena v r. 2007). V r. 2021 PS jednala celkem třikrát (26. května, 

02. listopadu a 09. prosince), vzhledem k  epidemiologické situaci online. Předmětem jednání byl 

zejména aktuální stav financování protidrogové politiky v souvislosti s dopady pandemie COVID-

19, priority dotačních programů pro oblast protidrogové politiky, financování protidrogové 

politiky v r. 2022 a diskuze nad výstupem projektu RAS Návrh nástroje financování adiktologických 

služeb v ČR včetně Metodiky k aplikaci nástroje do praxe.  

3.2.2.7 Adiktologické fórum 

Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskuzní platformou Adiktologické 

fórum, které původně vzniklo v r. 2011 pod záštitou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

V r. 2015 Adiktologické fórum získalo statut pracovní skupiny Rady. Cílem Adiktologického fóra je 

pravidelné setkávání odborníků z oblasti adiktologie, včetně zástupců adiktologických služeb. 

Platforma je zaměřena na výměnu zkušeností, diskusi příkladů dobré praxe, koordinaci společných 

aktivit, a to včetně koncepce a rozvoje oboru.  

V r. 2021 fórum jednalo celkem pětkrát (10. února, 9. dubna, 14. června, 13. října a 7. prosince), 

vzhledem k epidemiologické situaci online. Během setkání bylo diskutováno téma aktuální 

epidemiologické situace v adiktologických službách, dále informace k procesu certifikací odborné 

způsobilosti adiktologických služeb, dotačnímu řízení ÚV ČR a prioritám financování a další 

aktuální informace a prezentace z odborných společností, organizací a adiktologických služeb 

(např. projekt psychiatrické/adiktologické ambulance v regionu Chomutovsko Centra 

psychosomatické medicíny či projekt zhodnocení efektivity case managementu v adiktologii 

organizace Sananim).  

3.2.2.8 Ad hoc pracovní skupina pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým 

problémem  

Pracovní skupina byla zřízena Radou v červnu 2020 za účelem zpracování analýzy situace 

systémového zajištění péče o děti s adiktologickým problémem a následného předložení návrhů 

odpovídajících opatření k řešení identifikovaných problémů. 

Jednání PS se v r. 2021 uskutečnilo dvakrát, a to 14. ledna a 14. dubna. Z důvodu epidemiologické 

situace jednání proběhla online. Předmětem jednání byla Metodika MŠMT Postupy při práci s 

dětmi vyžadující výchovně léčebnou péči v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v 

zařízeních pro preventivně výchovnou péči, poznatky Kanceláře veřejného ochránce práv v oblasti 

péče o děti se závislostí na návykových látkách v prostředí institucionální výchovy. Rovněž 

pokračovala práce na mapování systému péče o děti s adiktologickým problémem a na návrzích 

odpovídajících opatření k řešení identifikovaných problémů.  

 Pracovní skupiny NMS 

3.2.3.1 Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů 

Pracovní skupina byla ustavena v r. 2015 za účelem zpracování výroční zprávy o hazardním hraní 

v České republice. Zabývá se monitoringem výskytu hazardního hraní v populaci včetně jeho 

intenzivních/problematických a závislostních forem, výskytu zdravotních a sociálních problémů 

a následků spojených s hazardním hraním, dostupnosti preventivních, poradenských a léčebných 

intervencí a programů a výsledků jejich vyhodnocení. V r. 2021 se uskutečnilo jedno online 

jednání PS, a to dne 1. června 2021. 



18 

3.2.3.2 Pracovní skupina Populační a školské průzkumy 

Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů, 

shromažďuje z nich výsledky a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru1 užívání drog 

v populaci. Je složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo 

školské studie. V r. 2021 se PS vzhledem k epidemiologické situaci nesešla, probíhaly pouze 

pravidelné konzultace s agenturami pověřenými sběrem dat celopopulačních studií (studie 

Prevalence užívání drog v populaci ČR, Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám 

zdravotnictví a k problematice zdraví).  

Schůzky realizačního týmu studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) 

neprobíhaly pravidelně – poslední vlna sběru dat na vybraných školách proběhla na jaře 2019, 

v září 2020 byly zveřejněny výsledky české části studie ESPAD a v listopadu 2020 byla zveřejněna 

mezinárodní zpráva ze studie. V r. 2021 byla zveřejněna mezinárodní zpráva zaměřená na 

metodologii studie. Další vlna studie se v souladu s mezinárodním harmonogramem uskuteční 

v r. 2024. 

3.2.3.3 Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog 

Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně lékařských 

odděleních v ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném 

registru mortality ČR. Od 01. dubna 2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními 

zdravotními registry nově zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na 

oddělení soudního lékařství spravovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), 

který od r. 2015 nahradil speciální registr drogových úmrtí. Tato PS se v r. 2021 nesešla.  

3.2.3.4 Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru 

Pracovní skupina se zabývá otázkami sběru a analýzy dat z oblasti snižování nabídky drog 

a drogových trhů. PS se v r. 2021 nesešla, komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu a byly 

realizovány individuální schůzky s ohledem na řešená výzkumná témata (např. sběr dat 

o záchytech, sběr dat o přestupcích, kriminalita v souvislosti s hraním hazardních her, sekundární 

drogová kriminalita, studie ve vězeňské populaci). 

3.2.3.5 Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb 

Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog 

a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. PS se rovněž věnuje 

problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili v daném roce 

ve zdravotnických či nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve struktuře 

požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 

a koordinace jejich sběru. V současné době se PS schází v rámci Rady Národního registru léčby 

uživatelů drog, jehož členy tvoří většina členů pracovní skupiny. Tato PS se v r. 2021 nesešla. 

3.2.3.6 Pracovní skupina Infekční nemoci spojené s užíváním drog 

Pracovní skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím 

úkolem je především zajištění standardizovaného 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.  

                                                      

 

1 EMCDDA vyvinulo 5 klíčových indikátorů, které představují minimální soubor dat umožňující kvalifikovaně zhodnotit míru 

a závažnost zneužívání drog na mezinárodní, národní, regionální či lokální úrovni. Klíčovými indikátory jsou: populační 

a školské průzkumy, odhady prevalence problémového užívání drog, žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog, infekční 

nemoci spojené s užíváním drog, předávkování a úmrtí spojená s užíváním drog. 
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V rámci akčního plánu Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice: 

východiska a akční plán na období 2019–2021 spolupracovalo NMS v r. 2021 na dvou kulatých 

stolech (v Královéhradeckém a Olomouckém kraji) k zajištění spolupráce mezi specialisty na léčbu 

virové hepatitidy C (VHC) a adiktologickými službami, setkání proběhla online. 

3.2.3.7 Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami 

Na základě rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10. května 2005 byl v rámci EU vytvořen 

systém pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách (NPS), hodnocení rizik spojených 

s jejich užíváním a jejich kontrolu. PS shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci 

a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, 

tak na mezinárodní úrovni.  

V r. 2021 se skupina sešla dvakrát (1. července a 26. října). Diskutována byla témata vývoje situace 

v oblasti nových psychoaktivních látek v EU a ČR, trhu s NPS, situace v oblasti užívání opioidů, 

naloxonového programu, rizika v souvislosti s vybranými látkami a jejich hodnocením. Mimo 

setkání probíhala e-mailová a osobní komunikace. 

4 Odborná činnost sekretariátu Rady – naplňování 

dlouhodobých cílů vyplývajících ze statutu Rady nebo 

zasedání Rady 

 Koordinační aktivity sekretariátu RVKPP v době pandemie COVID-19 

V r. 2021 OPK zařazoval na program odborných jednání, která se uskutečnila převážně v online 

formě, informace o aktuální epidemiologické situaci v adiktologických službách, zejména na 

jednání Adiktologického fóra (blíže viz Adiktologické fórum, str. 178), kde byly sdíleny aktuality 

z dění ve službách v návaznosti na epidemiologickou situaci. Na online setkáních byla 

projednávána především témata ochrany pracovníků v adiktologických službách před nákazou, 

zajištění provozu adiktologických služeb a sdílení praxe.  

V reakci na distanční formu výuky během pandemie byly OPK vyvíjeny podpůrné aktivity také pro 

oblast školské primární prevence. V r. 2021 pokračoval OPK v organizování pravidelných setkání 

s poskytovateli programů primární prevence s cílem posílení spolupráce a vzájemné 

informovanosti během pandemie COVID-19. V rámci setkání poskytovatelé primární prevence 

sdíleli mj. informace z praxe týkající se aktuální situace, např. trendy v cílové skupině, spolupráci se 

školami a školskými zařízeními, činnost zaměstnanců, aktuální aktivity v oblasti primární prevence 

a problémy, se kterými se potýkají. V r. 2021 také OPK pokračoval v zajištění pravidelných online 

setkání neformální meziresortní platformy v oblasti prevence, za účelem posílení spolupráce 

a vzájemné informovanosti klíčových subjektů. Do platformy byli zapojeni zástupci MŠMT, MZ, 

MV, Policie ČR, MPSV a další relevantní instituce a odborné společnosti. 

V souvislosti se zaváděním mimořádných opatření ve školách během pandemie COVID-19 Rada 

schválila v březnu 2021 Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast 

prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách. Materiál zpracovaný OPK ve 

spolupráci s MZ, MŠMT a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze obsahoval návrhy opatření 

za účelem zlepšení situace v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování u dětí.  

 Koordinace realizace národní strategie politiky v oblasti závislostí 

a jejích akčních plánů 

OPK zajišťuje každodenní koordinaci politiky v oblasti závislostí a koordinaci realizace 

strategických dokumentů v oblasti závislostí. 
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 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019–2021 

Akční plán je implementačním dokumentem Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019–2027 a zaměřuje se na oblasti užívání návykových látek 

(alkoholu, tabáku a nelegálních drog), patologického hráčství a dalších procesních závislostí. Nově 

se zaměřuje i na problematiku léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek, konopí 

a kanabinoidů a nadužívání internetu a nových technologií v české společnosti. Akční plán byl 

projednán Radou dne 13. listopadu 2019 a dne 16. prosince 2019 ho schválila vláda ČR usnesením 

č. 930. V souvislosti s koncem platnosti Akčního plánu 2019–2021 probíhalo ve 2. polovině 

r. 2021 závěrečné vyhodnocení jeho plnění. Závěrečné vyhodnocení Akčního plánu 2019–2021 se 

zaměřuje zejména na vyhodnocení naplnění jeho aktivit, informace o plnění aktivit poskytovaly 

resorty a instituce zapojené do jejich realizace. V souvislosti s hodnocením plnění Akčního plánu 

2019–2021 realizoval v září 2021 OPK online dotazníkový průzkum zaměřený na hodnocení 

dopadů sloučení akčních plánů v oblasti závislostí do jednoho akčního plánu a na celkové 

hodnocení Akčního plánu 2019–2021. Výzva k účasti v průzkumu byla zaslána prostřednictvím 

kontaktů v rámci všech pracovních a poradních orgánů RVKPP relevantních v kontextu koordinace 

realizace aktivit akčního plánu. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021 bude 

předložena Radě a vládě ČR ke schválení v březnu 2022.  

V návaznosti na hodnocení plnění Akčního plánu 2019–2021 zahájil OPK v r. 2021 přípravu tvorby 

navazujícího akčního plánu pro období 2022–2024. Z realizovaného dotazníkového šetření v září 

2021 vyplývají hlavní oblasti, kterým by se měl akční plán 2022–2024 věnovat. Vybrané prioritní 

oblasti a témata pro navazující období vyplývající z dotazníkového šetření byly ve formě 

diskuzního materiálu v rámci pracovních skupin Rady dále rozpracovány.  

 Naloxonový program 

Programy distribuce naloxonu (tzv. take-home naloxone programy) spočívají v poskytování 

naloxonu zdarma klientům, příbuzným či profesionálům přicházejícím do kontaktu s uživateli 

opioidů, kteří předávkovaným osobám naloxon aplikují. Tyto programy dosud nebyly v ČR 

zavedeny ani testovány. V dubnu 2020 byl Radou schválen pilotní Projekt zajištění dostupnosti 

naloxonu uživatelům drog v ČR, v listopadu 2020 Rada schválila možnost rozšíření projektu o další 

programy. Dne 2. února 2021 bylo umožněno použití přípravku Nyxoid v cizojazyčném balení pro 

účely pilotního projektu v množství 300 balení. Projekt koordinuje NMS a od dubna 2021 je 

realizován v 7 městech (Praha, Mladá Boleslav, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec 

Králové, Brno) 10 organizacemi ve 14 programech. Distribuovaným přípravkem je nosní sprej 

Nyxoid® obsahující 1,8 mg naloxonu v jedné dávce.  

 Eliminace VHC mezi uživateli drog 

V srpnu 2019 byl Radou schválen dokument Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog 

v České republice: východiska a akční plán 2019–2021, který se zaměřuje na zlepšení v celé 

kaskádě péče o pacienty s VHC. V letech 2019–2021 organizovala A.N.O. ve spolupráci s NMS 

cyklus seminářů (částečně online) na téma mezioborové spolupráce při testování a léčbě VHC 

u osob užívajících drogy. 

 Realizace protidrogové politiky v krajích 

OPK zajišťuje koordinaci a komunikaci s krajskými protidrogovými koordinátory (KPK). Pro tuto 

komunikaci byl zřízen Výbor zástupců regionů (blíže viz Výbor zástupců regionů, str. 13). 

V každém kraji je pověřený pracovník vykonávající funkci krajského protidrogového koordinátora 

(KPK). Všechny kraje mají zpracovány specifické strategické dokumenty protidrogové politiky 

nebo je protidrogová politika obsažena ve strategických dokumentech s širším tematickým 

záběrem. KPK od r. 2004 zpracovávají výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v kraji, za 

r. 2020 tuto zprávu odevzdalo 12 krajů a všechny kraje poskytly informace o finančním zajištění 

protidrogové politiky v jednotlivých krajích. Na základě krajských výročních zpráv OPK zpracoval 
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Souhrnnou zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v r. 2020, která přináší 

popis aktuální situace  v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti 

koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí. Souhrnná 

zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v r. 2020 bude předložena Radě v r. 2022. 

Na podzim 2021 byly uskutečněny čtyři výjezdy národní koordinátorky pro protidrogovou politiku 

do adiktologických služeb, ve kterých byla se zástupci služeb projednána aktuální situace 

a potřeby zařízení:  

 15.09. – návštěva organizace Most k naději v Mostě; návštěva Sociální protidrogové poradny 

Litvínov-Janov, prohlídka sídliště a sociálně vyloučené lokality, 

 30.09. – návštěva Terapeutické komunity Karlov, 

 07.10. – účast na otevření Kontaktního centra organizace Most k naději v Jablonci nad Nisou, 

 18.–19.10. – účast na síťovacím setkání v Terapeutické komunitě EXIT v Komorní Lhotce, 

návštěva organizace Renarkon v Ostravě; návštěva Kontaktního centra Renarkon; setkání 

s pracovníky terénních programů; návštěva Terapeutické komunity Podolánky. 

 Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb  

OPK garantuje proces certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb. Systém certifikací 

schválila vláda usnesením č. 300 ze dne 16. března 2005. Certifikát odborné způsobilosti dokládá, 

že poskytovatel služeb zajišťuje péči cílové skupině na odborné úrovni v souladu s obecně 

uznávanými kritérii stanovenými ve schválených standardech odborné způsobilosti.  

Rada dne 12. listopadu 2021 schválila nový systém certifikací odborné způsobilosti 

adiktologických služeb v podobě inovovaných Standardů odborné způsobilosti adiktologických 

služeb a Pravidel systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro osoby závislé 

nebo závislostí ohrožené a jejich blízké (Certifikační řád), které byly následně schváleny vládou ČR 

usnesením č. 1148 ze dne 13. prosince 2021. 

Důležitou změnou v zajištění systému certifikací odborné způsobilosti bylo ukončení smlouvy 

s certifikační agenturou CEKAS Národního vzdělávacího fondu o.p.s. ke dni 31. 12. 2019. Na 

základě vyhlášení veřejné zakázky byla v r. 2021 uzavřena smlouva s Moore Advisory CZ s.r.o., do 

konce r. 2021 se však nepodařilo realizovat vzdělávání pro certifikátory v inovovaných Standardech 

odborné způsobilosti adiktologických služeb. Proces realizace místních šetření tedy nebyl do konce 

r. 2021 obnoven.  

Po ukončení smlouvy s původní certifikační agenturou bylo opakovaně v r. 2021 rozhodnuto 

o prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti (blíže viz Výbor pro udělování certifikací a 

kvalitu adiktologických služeb, str. 13). Zatím poslední prodloužení certifikátů Rada schválila dne 

12. listopadu 2021 u 144 služeb, a to nejpozději do 31. prosince 2022, pokud neproběhne místní 

šetření dříve. Přehled celkového počtu certifikovaných programů podle typu služby v letech 2015–

2021 poskytuje tabulka 4-1. 
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tabulka 4-1: Celkový počet certifikovaných programů adiktologických služeb v letech 2015–2021 

Typ služeb 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Detoxifikace 3 3 3 3 4  4  4 

Terénní programy 53 51 52 52 53 53 53 

Kontaktní a poradenské služby 52 52 53 52 53 53 53 

Ambulantní léčba 22 28 32 36 42 42 42 

Stacionární programy 1 1 1 1 1 1 1 

Krátkodobá a střednědobá lůžková 

péče 

6 6 6 6 7 7 7 

Rezidenční péče v terapeutické 

komunitě 

10 10 10 10 10 10 10 

Doléčovací programy 18 19 18 19 20 20** 20** 

Substituční léčba 8 8 8 8 9 9 9 

Adiktologické služby ve vězení – 4 6 7 7 7 7 

Celkem 173 182 189 194 206 206 206 

Pozn.: * V letech 2020 – 2021 jde o počet platných certifikátů odborné způsobilosti, včetně certifikátů odborné způsobilosti 

s prodlouženou platností na základě rozhodnutí Rady. ** Z toho 18 doléčovacích programů poskytuje chráněné bydlení. 

 Financování projektů protidrogové politiky 

Rada koordinuje efektivní financování protidrogové politiky, priority dotačních řízení a v r. 2021 

vzala na vědomí návrhy dotací na realizaci programů a služeb protidrogové politiky ze státního 

rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.  

V průběhu r. 2021 bylo poskytnuto celkem 292 500 tis. Kč na realizaci 248 projektů protidrogové 

politiky v rámci dvou kol dotačního řízení.  

V prvním kole dotačního řízení bylo poskytnuto celkem 263 454 tis. Kč. V rámci dotačního řízení 

byly vyhlášeny dvě oblasti podpory:  

 Dotační oblast I.: Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek, hazardní 

hráči a další osoby se závislostním chováním a jejich blízcí a preventivní programy zaměřené 

na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich blízké osoby. 

 Dotační oblast II.: Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit 

akčního plánu.  

V rámci prvního kola dotačního řízení bylo celkem 12 organizací z dotačního řízení vyřazeno 

z důvodů nesplnění náležitostí pro podání žádostí podle Podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace 

v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR. Tato skutečnost se týkala 

i dlouhodobě podporovaných organizací, které tvoří páteřní síť služeb krajů. 

V zájmu zajištění finanční podpory ze strany Úřadu vlády ČR bylo navrženo a následně usnesením 

Výboru Úřadu vlády České republiky pro poskytování účelových dotací pro oblast protidrogové 

politiky rozhodnuto alokovat část finančních prostředků na výzvu druhou. Alokováno pro druhou 

výzvu bylo 29 046 tis. Kč. Do druhé výzvy se přihlásilo celkem 162 projektů. Druhé kolo dotačního 

řízení bylo zaměřeno na udržení stávající činnosti u dlouhodobých poskytovatelů adiktologických 

služeb, z nichž řada působí v epidemiologicky exponovaných krajích. 

V průběhu r. 2021 realizátoři podpořených 248 projektů protidrogové politiky (příjemci dotací) 

vratku z poskytnuté dotace neprovedli.  

Všechny neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové 

politiky jsou každoročně vkládány do aplikace CEDR (Centrální registr dotací ze státního rozpočtu) 

a do aplikace DOTINFO, které jsou spravovány Ministerstvem financí ČR. 

Zaměstnanci OPK se rovněž účastní veřejnosprávních kontrol, které jsou realizovány Oddělením 

kontroly Úřadu vlády ČR, a to z pozice odborných pracovníků zabývajících se věcným plněním 

projektů. Během r. 2021 bylo naplánováno 28 následných veřejnosprávních kontrol na dotaci 

získanou v r. 2020, avšak z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byla realizována kontrola 

věcného plnění 9 projektů. V rámci kontrol je kromě zázemí organizace navštívena přímo 
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realizovaná služba (konkrétně šlo o 1 terénní program, 1 program informace, věda, výzkum, 

3 kontaktní centra či centra s terénními programy, 1 program ambulantní léčby, 1 ambulantní 

doléčovací program včetně chráněného bydlení a 2 programy substituční léčby). Tyto kontroly 

jsou ze strany OPK zaměřeny na věcná plnění projektu, kontrolu materiálně-technického zázemí 

služby, konkrétní realizaci služby, vykazování dat, která jsou uvedena v závěrečných zprávách 

o realizaci projektu protidrogové politiky atd. Tyto veřejnosprávní kontroly jsou využívány rovněž 

jako dohledový mechanismus v rámci procesu certifikací odborné způsobilosti služeb. Projekty 

zaměřené na poskytování adiktologických služeb, jež podléhají kontrole, totiž disponují certifikáty 

odborné způsobilosti, a může být tedy posouzeno, zda služby např. realizují nápravu nedostatků, 

které jim byly v rámci certifikačního místního šetření vytknuty, či jsou realizovány bez nedostatků. 

Dále byly realizovány kontroly bez návštěvy příjemce pouze se zpracováním zaslané 

dokumentace. Tyto kontroly byly zaměřeny na oblast financování projektů a byly v gesci Oddělení 

kontroly Úřadu vlády ČR.  

 Monitoring situace 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) zajišťuje monitoring drogové situace 

a situace v oblasti hazardního hraní. Je členem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách 

a drogových závislostech) a kontaktním místem pro decentralizovanou evropskou agenturu 

EMCDDA (Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti). NMS zajišťuje 

informační systém a koordinaci realizace Národního akčního plánu informačního systému 

v závislostech (dříve drogového informačního systému), který je schvalován Radou, a který je 

podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze a distribuci informací o závislostech. 

NMS zpracovává pro vládu pravidelně od r. 2002 výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR 

a od r. 2014 rovněž výroční zprávu o hazardním hraní v ČR. V r. 2021 zpracovalo NMS v souladu 

s novým konceptem výročních zpráv schváleným vládou usnesením č. 650 ze dne 19. července 

2021 zprávy o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích, o alkoholu, o problematickém 

užívání psychoaktivních léků, o nelegálních drogách a o hazardním hraní. 

Za účelem sběru tzv. klíčových indikátorů EMCDDA pro popis drogové situace realizuje NMS 

studie a zajišťuje monitorovací systém. 

 Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020 

Výroční zprávu schválila Rada formou per rollam dne 23. června 2021.  

 Nový koncept výročních zpráv v oblasti závislostí 

Na návrh NMS vláda usnesením č. 650 ze dne 19. července 2021 schválila nový koncept výročních 

zpráv s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami. Balíček 

obsahuje dílčí zprávy, které budou předkládány Radě a souhrnnou zprávu o závislostech v ČR, 

která shrne jednotlivé dílčí zprávy a bude předkládána vládě ČR. 

V souladu s novým konceptem NMS zpracovalo a následně předložilo Radě Zprávu o tabákových, 

nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021, Zprávu o alkoholu v České 

republice 2021, Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021 

a Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2021. Zprávy schválila Rada na svém jednání 

dne 12. listopadu 2021. 

 Studie a monitorovací aktivity v roce 2021 

 Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS 

omnibusovou studii Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2021 

(realizována každoročně). 

 Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS pátou vlnu 

dotazníkové studie mezi patologickými hráči v léčbě. 
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 Ve spolupráci s agenturou INRES-SONES realizovalo NMS omnibusovou studii 

Výzkum občanů 2021, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i 

hazardního hraní (realizována každoročně).  

 NMS se zapojilo do Evropské online studie o drogách (European Web Survey on 

Drugs, EWSD) koordinované EMCDDA – sběr dat probíhal v březnu až květnu 2021. 

 NMS se zapojilo do projektu ESCAPE zaměřeného na analýzu drog ve stříkačkách, 

v r. 2021 proběhl sběr dat v ČR podruhé. 

 NMS se podílelo na tvorbě dotazníku pro dotazníkové šetření realizované 

Agenturou pro sociální začleňování a zaměřené na životní podmínky obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit. 

 NMS zajišťuje správu aplikace UniData – freeware aplikace pro poskytovatele služeb 

pro uživatele drog pro správu dat o klientech a poskytovaných službách, a vývoj 

modulů pro export dat do NRLUD (Národní registr léčby uživatelů drog) či 

závěrečných zpráv o realizaci projektů protidrogové politiky v dotačních řízeních. 

V rámci projektu RAS byla připravena nová databáze AdiData. 

 NMS se částečně podílí na přípravě formátu závěrečných zpráv o realizaci projektu 

protidrogové politiky předkládaných pro dotační řízení Úřadu vlády ČR – konkrétně 

v položkách klienti a výkony. 

 V r. 2021 byl prováděn monitoring testování infekcí v nízkoprahových zařízeních 

pro uživatele drog prostřednictvím online šetření (realizován každoročně). 

 Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat 

nízkoprahových zařízení (realizovány každoročně). 

 Prevalenční odhady problémových uživatelů návykových látek metodou nepřímého 

odhadu populační prevalence z dat z průzkumu Lékaři ČR (realizovány ve 

dvouletých intervalech). 

 Realizované dlouhodobé projekty 

 Projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky 

OPK byl do srpna 2021 realizátorem projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky (projekt RAS) financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost. Projekt RAS byl zahájen v září 2016. Šlo o pětiletý projekt, který byl prvním 

samostatným a velkým projektem v ČR v oblasti protidrogové politiky se zaměřením na řešení 

problémů spojených se závislostmi a závislostním chováním financovaným z ESIF. Projekt si kladl 

za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňujících 

protidrogovou politiku ČR, vypracování vize dalšího vývoje protidrogové politiky zaměřené na 

snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost a její začlenění do 

politického a odborného vývoje, jímž ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází. 

Hlavním cílem projektu RAS bylo vytvoření strukturního rámce pro adiktologické služby a nového 

integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném 

kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování. K cílům 

dále patřilo zefektivnění a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby 

závislé na návykových látkách a procesech a osoby závislostí ohrožené. Důležitou součástí 

projektu bylo zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných 

pracovníků veřejné správy prostřednictvím vzdělávání a rozvoje kompetencí. 

V průběhu r. 2021 se členové interního realizačního týmu podíleli na dokončování jednotlivých 

klíčových aktivit, na tvorbě výstupů projektu a dalších specifických činnostech v úzké spolupráci 

s externími pracovníky, předními odborníky z praxe adiktologických služeb. 

Dne 18. srpna 2021 proběhla závěrečná konference projektu, a to online formou z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace. V první části konference Stabilizace, standardizace a rozvoj 

adiktologických služeb vystoupili zástupci jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu 
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s prezentacemi k jednotlivým výstupům projektu, např. Návrh nástroje tvorby sítě adiktologických 

služeb a metodika k jeho praktické realizaci, Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality, 

nový systém výkaznictví a webová aplikace AdiData či revize Standardů odborné způsobilosti 

adiktologických služeb. Druhým tematickým blokem byla oblast vzdělávání zaměřená na Zvyšování 

kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy, v rámci 

kterého proběhla prezentace Metodiky moderních metod sociální práce a síťování, Vzdělávání 

a rozvoj kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů a Vzdělávání a rozvoj 

kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy. V rámci části k financování 

adiktologických služeb byla představena Komparativní analýza nástrojů financování 

adiktologických služeb, Struktura nákladů adiktologických služeb se zaměřením na osobní náklady, 

mzdové relace a Analýza nákladovosti výkonů v adiktologických službách. Posledním a významným 

tématem shrnujícím návrhy všech klíčových aktivit konference byl návrh komplexu změn ve 

strukturním rámci adiktologických služeb. Na závěr se v diskuzi věnovali účastníci otázce možných 

cest k implementaci výstupů projektu. 

Výstupy projektu RAS jsou zveřejněny na stránkách projektu www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz. 

Mezi klíčové výstupy projektu RAS patří: 

 Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách 

 Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 

 Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách 

 Metodika/manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému 

a metodiky nového systému výkaznictví v adiktologických službách 

 Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České republice včetně Metodiky 

k aplikaci nástroje do praxe 

 Metodika moderních metod sociální práce a síťování v adiktologických službách 

 Vzdělávací curriculuum v oblasti koordinace protidrogové politiky na místní úrovni 

 Metodické materiály včetně příkladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni 

 Návrh Systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších 

klíčových osob 

 Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku 

s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči – výběr metod a jejich 

ověření, tvorba metodiky podpory ze strany veřejné správy 

 Komplexní návrh systémových změn strukturního rámce integrované protidrogové politiky 

 Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů integrované protidrogové 

politiky. 

Součástí realizace projektu RAS byla veřejná zakázka na zpracování evaluace projektu RAS, jejímž 

cílem bylo komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci 

projektu. Podle závěrečné zprávy vyhodnocení projektu lze konstatovat, že projekt naplnil, resp. 

v blízké době naplní stanovené cíle, a přinesl také pozitivní nezamýšlené efekty. 

 Další odborné aktivity sekretariátu RVKPP 

 Semináře a konference organizované sekretariátem RVKPP v r. 2021 

 02.12.2021 – konference Nelegální návykové látky 2021 (online) 

 Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2021 (aktivní účasti) 

 26.02.2021 – Seminář Eliminace VHC mezi uživateli drog, online, Královéhradecký kraj  

 19.03.2021 – Národní psychedelické fórum (online) 

 05.–07.05.2021 – Mezinárodní konference Hep HIV 2021, Lisabon (online) 

 22.–23.06.2021 – Letní škola Harm Reduction, Soběšín 

 05.–09.09.2021 – AT konference 2021 organizovaná SNN ČLS JEP, Přerov 

 23.–24.09.2021 – Adiktologická konference Jihočeského kraje, Třeboň 

 06.–07.10.2021 – Národní dny prevence, Plzeň (online) 

file://///fs/OPK/výroční%20zprávy%20a%20ročenky/RVKPP/VZ%20o%20činnosti%20RVKPP%202021/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/
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 13.–14.10.2021 – XII. Adiktologická konference Středočeského kraje, Nesuchyně 

 18.-19.10.2021 – XVIII. ročník konference PPRCH v Praze 

 09.11.2021 – XVI. ročník Národní adiktologické konference (konference Cena adiktologie 

2021) (online) 

 02.12.2021 – konference Nelegální návykové látky 2021 (online) 

 08.12.2021 – seminář Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (Purkyňka) (online) 

Aktivní účast a prezentace na mezinárodních akcích je blíže uvedena v kapitole Mezinárodní 

aktivity v protidrogové politice (str. 30). 

 Hostování studijních návštěv ze zahraničí v r. 2021 

Ve spolupráci s organizací SANANIM proběhla v r. 2021 online studijní návštěva egyptské 

delegace pod záštitou Pompidou Group (24. května 2021) a fyzická studijní návštěva zástupců 

zemí Východní Evropy pod záštitou UNODC (8. listopadu 2021). 
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 MOLINARO, S., BENEDETTI, E., CERRAI, S., COLASANTE, E., COTICHINI, R., FORTUNATO, L., 

VICENTE, J., ARPA, S., CHOMYNOVÁ, P., KRAUS, L., MONSHOUWER, K., SPILKA, S. (and ESPAD 
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Project on Alcohol and Other Drugs. EMCDDA Joint Publications, Publications Office of the 
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 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., 

CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H. 2021. Zpráva o alkoholu v České 

republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky. (Připravuje se.) 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., 

CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B. & FIDESOVÁ, H. 2021b. Zpráva o tabákových, 
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nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České 

republiky. ISBN 978-80-7440-276-0. (Připravuje se.) 
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CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H. & VOPRAVIL, J. 2021c. Zpráva o 
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7440-274-6. (Připravuje se.) 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., GROLMUSOVÁ, 

L., FRANKOVÁ, E. & NECHANSKÁ, B. 2021a. Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních 

léků v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-277-7. 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., JANÍKOVÁ, B., GROHMANNOVÁ, K. & ORLÍKOVÁ, B. 2021. 

Užívání a dopady metamfetaminu (pervitinu) v kontextu drogové situace v České republice. 

Profese Online, 14, 42–56. 

 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 2021. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 

2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.  

 NOVÁK, P., NOVOPACKÁ, M., GROHMANNOVÁ, K., KOŇÁK, T., ROUBALOVÁ, M., 

TRÁVNÍČKOVÁ, I. 2021. Praktické implikace konceptů kriminální kognice a psychopatie 

v penitenciární práci s uživateli návykových látek. Aplikovaná psychologie, VI. 10/2021. 

 THANKI, D., MRAVČÍK, V., BĚLÁČKOVÁ, V., MAČIULYTĖ, D., ZÁBRANSKÝ, T., ŠIRVINSKIENĖ, A., 

SUBATA, E. & LORENZO-ORTEGA, R. 2021. Prevalence of high-risk drug use and coverage of 

opioid substitution treatment and needle and syringe programs in Lithuania in 2015–2016: A 

multi-method estimation study. Journal of Substance Abuse Treatment, 122, 108229. 

 Komunikace s veřejností a prezentace v médiích 

K agendě Public Relations (PR) patří informování veřejnosti o dění v oblasti politiky závislostí 

a mediální podpora činnosti OPK a národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. 

K základním nástrojům efektivní komunikace o práci a výstupech odboru a komunikace 

preventivních a osvětových informací v oblasti politiky závislostí patří příprava každoročního PR 

a mediálního plánu, včetně přípravy mediálních strategií na jeho dílčí témata.  

Součástí je komunikace s veřejností pomocí účtů na sociálních sítích OPK a prostřednictvím médií. 

S tím souvisí pravidelná aktualizace sociálních sítí, udržování kontaktů s novináři, vyhledávání 

příležitostí pro medializaci důležitých témat, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových 

zpráv a vyjádření, monitoring médií a vyhodnocování zmíněných aktivit. Témata politiky v oblasti 

závislostí byla v r. 2021 pravidelně komunikována a medializována, a to v souladu s vypracovaným 

PR a mediálním plánem a v intencích národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním schválené vládou.  

Kvůli epidemiologické situaci a nouzovému stavu souvisejícímu s šířením pandemie COVID-19 

však byla v průběhu r. 2021 limitována osobní setkávání s novináři na tiskových konferencích či v 

redakcích, a komunikace témat probíhala přednostně telefonicky a elektronicky. Zástupci OPK se 

zúčastnili společné tiskové konference Univerzity Karlovy k průzkumu rizikového chování 

a duševního zdraví. Tiskovou zprávou a prostřednictvím nových médií byla medializována také 

klíčová zjištění z výročních zpráv v oblastech drog a hazardu a také výsledky jednání Rady. Na 

sociálních sítích byly pravidelně zveřejňovány, resp. sdíleny nové poznatky OPK i partnerských 

organizací domácích a zahraničních z oblasti protidrogové politiky.  

 Tiskové zprávy a vyjádření 

Tiskové zprávy byly vydávány průběžně k aktuálním tématům a médiím byla pravidelně 

poskytována odborná data a výstupy. Tiskové zprávy a vyjádření jsou zasílány v elektronické 

podobě ve spolupráci s Odborem komunikace Úřadu vlády ČR a zveřejňovány na webových 

stránkách vlády pod příslušnou sekcí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zajímavé 

a relevantní informace jsou také zveřejňovány prostřednictvím nových médií, resp. sociálních sítí 

úřadu, OKF a NMS. 
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 Výběr tiskových zpráv vydaných v roce 2021 

 19.01. – Společná tisková zpráva s Univerzitou Karlovou: Druhá vlna koronaviru na tuzemských 

školách: Jsou dobře připravené na on-line výuku, ta však s sebou přináší vyšší riziko nárůstu 

rizikového chování 

 18.03. – RVKPP řešila posílení oblasti prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví 

na školách 

 19.04. – Naloxonový programy v ČR zahájen: účinná intervence snižující výskyt smrtelných 

předávkování opioidy 

 31.05. –  Národní protidrogová koordinátorka: Počty kuřáků se snižují, daří se vytvářet 

zdravější prostředí pro odvykání  

 09.06. – Evropský trh s drogami se přizpůsobuje změnám vyvolaným pandemií, ukazuje nová 

zpráva EMCDDA  

 24.06. – Hazardní hraní loni výrazně ovlivnila pandemie. Češi prohráli 32,7 mld. Kč, méně než 

v předchozím roce  

 02.12. – První národní konference o nelegálních návykových látkách: Roste počet lidí 

užívajících drogy rizikově, více uživatelů vyhledává adiktologické služby  

 Nová média (sociální sítě) 

OPK v r. 2021 pro přímou komunikaci s veřejností také aktivně využíval sociální sítě, respektive 

stránku drogy-info.cz na Facebooku. Nově byla v r. 2021 na Facebooku (Meta) zřízena stránka 

Výzkum drogy-info – blíže viz Internetové prezentace, str. 37.  

 Mediální témata, komunikace s médii a mediální výstupy 

V průběhu r. 2021 zástupci OPK vedle běžných vyjádření pro média a poskytnutí základních 

informací poskytovali tematické rozhovory sdělovacím prostředkům, potažmo veřejnosti. 

V průběhu roku bylo zveřejněno 133 článků, reportáží a rozhovorů, ve kterých byla citována 

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Mgr. Jarmila Vedralová. V dalších mediálních 

výstupech se pravidelně objevovaly citace vedoucího NMS, doc. MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D. 

a Mgr. Pavly Chomynové, která byla v listopadu 2021 pověřena vedením NMS. 

Média se v r. 2021 aktivně zajímala o míru kouření a konzumace alkoholu v české populaci ve 

srovnání s předchozími lety, a to zejména u dětí a mládeže, dále o vývoj užívání legálních 

i nelegálních návykových látek v souvislosti s pandemií COVID-19 a o postoj Čechů k hazardu či 

závislosti na psychoaktivních lécích. Nadále trvá velký zájem médií o vývoj závislostí v české 

populaci na internetu, sociálních sítích a mobilních telefonech, zvláště u dětí a mladistvých.  

Počátkem prosince OPK organizoval vůbec první národní konferenci na téma nelegálních drog 

s názvem Nelegální návykové látky 2021, která probíhala vzhledem k epidemiologické situaci 

online, a která si získala pozornost médií. V rámci standardní mediální agendy probíhal také 

v r. 2021 každý pracovní den monitoring médií (monitoring mediálních výstupů). Během roku se 

objevilo 89 mediálních výstupů k tematice Odboru protidrogové politiky a 496 výstupů, které 

zmiňovaly Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. 

 Výběr z článků, reportáží, textů a rozhovorů 

 10.01. – Největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP počtvrté za sebou zaznamenala nárůst 

počtu mladistvých klientů se závislostí na návykových (zdroj: ČRo Radiožurnál) 

 30.01. – Desetina lidí kouří marihuanu, největší problém je ale pervitin (zdroj mojezdravi.cz) 

 02.02. – Nesmíme rezignovat na primární prevenci u dětí, říká národní protidrogová 

koordinátorka Jarmila Vedralová (zdroj: byznysnoviny.cz) 

 21.02. – Závislost si někteří přiznají až po lockdownu, říká protidrogová koordinátorka (zdroj: 

iDNES.cz) 

 13.03. – Závislým pomohou nové terénní týmy. Tvoří je lékaři různých oborů, léčí doma (zdroj: 

iDNES.cz) 
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 16.04. – Už to není tabák nebo alkohol. Děti jsou stále závislejší na technologiích, varuje 

odbornice (zdroj: legalizace.cz) 

 31.05. – Národní protidrogová koordinátorka: Počty kuřáků se snižují, daří se vytvářet zdravější 

prostředí pro odvykání (zdroj: parlamentnilisty.cz) 

 10.06. – Problémy s hazardem se ženám nevyhýbají (zdroj: prozeny.cz) 

 16.06. – Máma pije, táta pije, pije celá rodina. Děti si vytvářejí vzory (zdroj: metro.cz) 

 27.06. – Jarmila Vedralová: Češi patří k největším pijákům (zdroj: prozeny.cz) 

 03.07. – Čím se Češi „sjíždí“. Pandemie dočasně utlumila zájem o jeden typ drogy (zdroj: 

seznamzpravy.cz) 

 13.10. – MF připravuje novelu zákona o hazardních hrách, zdanění hazardu se zatím měnit 

nebude (zdroj: zdravotnickydenik.cz) 

 17.12. – Po konopí i kratom. Další spornou látku si můžou pořídit z automatu i děti (zdroj 

denik.cz) 

 Další komunikační aktivity 

V r. 2021 pokračovala národní koordinátorka pro protidrogovou politiku s dalšími zástupci OPK 

v realizaci pravidelných výjezdů do adiktologických služeb po ČR, při kterých byla se zástupci 

služeb projednána aktuální situace a potřeby zařízení – blíže viz Realizace protidrogové politiky 

v krajích, str. 20.  

O výjezdech byly pravidelně podávány informace prostřednictvím sociálních sítí na stránkách 

drogy-info.cz a na Facebooku, o výjezdy projevila zájem také média. 

 Spolupráce se státním a nestátním sektorem 

Mezi spolupracující organizace Rady v rámci státního sektoru patří všechna relevantní 

ministerstva, do jejichž působnosti problematika závislostního chování ve společnosti zasahuje, 

jde tedy o všechny členy Rady a další ministerstva a instituce, jež jsou členy pracovních orgánů 

Rady. V oblasti neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce Společnost pro návykové 

nemoci ČLS JEP (SNN), Česká asociace adiktologů (ČAA), Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR (APSS), Asociace nestátních organizací (A.N.O.), jejichž zástupci jsou také členy Rady a jejích 

pracovních orgánů, a Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jejíž zástupce je od r. 2007 

členem Výboru zástupců resortů a institucí (jako zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť). 

Od r. 2016 je navázána spolupráce s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování 

(OSPRCH). V r. 2013 byla navázána dlouhodobá užší spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování, a to v otázkách podpory projektů protidrogové politiky v rizikových lokalitách 

a v rámci každoročního sběru dat o výskytu a dopadech užívání návykových látek a hraní 

hazardních her. Dalšími významnými partnery jsou Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, 

jejichž zástupci jsou také členy Rady a jejích pracovních orgánů.  

Dále probíhaly aktivity zaměřené na sběr dat, monitoring apod., které jsou v rámci OPK primárně 

v gesci NMS. V rámci těchto aktivit pokračovala spolupráce při sběru dat o drogách, zejména 

v oblasti tzv. 5 klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru 

dat probíhaly v rámci pracovní skupiny, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či 

regionálních institucí, zejména ÚZIS, Státního zdravotního ústavu (SZÚ), hygienické služby, A.N.O., 

SNN ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Národního ústavu 

duševního zdraví a Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V oblasti sběru trestněprávních dat 

jsou to zejména Národní protidrogová centrála SKPV ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

Ministerstvo vnitra ČR, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

Vězeňská služba ČR, Celní protidrogová jednotka Celní správy ČR a Probační a mediační služba.  

Mezi aktivity OPK podporující spolupráci s nestátními organizacemi patří také šíření informací 

a případná metodická podpora týkající se opatření veřejné správy, která mohou mít vliv na 

poskytování služeb, např. ve vztahu k výzvám a projektům ESIF či politik státu, které se organizací 

přímo týkají. 



30 

Spolupráce se státními a nestátními organizacemi byla v r. 2021 rozvíjena členstvím a aktivní 

účastí pracovníků OPK v těchto pracovních orgánech: 

 Výbor pro udělování certifikací (výbor MŠMT), 

 Pracovní skupina pro primární prevenci rizikového chování Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, 

 Pracovní skupina k realizaci Akčního plánu primární prevence rizikového chování realizace 

Národní strategie dětí a mládeže na období 2019–2021, 

 Pracovní skupina k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na 2016–2020, 

 Pracovní skupina KA 2 projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb 

na krajské úrovni, 

 Komise pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí, 

 Výběrová komise Operačního programu Zaměstnanost, 

 Pracovní skupina pro novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR 

nestátním neziskovým organizacím, 

 Meziresortní pracovní skupina pro prevenci a řešení problematiky bezdomovectví Ministerstva 

práce a sociálních věcí, 

 Republikový výbor pro prevenci kriminality, 

 Pracovní skupina pro koordinaci dotačních programů v oblasti prevence kriminality 

Ministerstva vnitra, 

 Meziresortní pracovní skupina k problematice kontroly tabáku při Ministerstvu zdravotnictví, 

 Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem při Ministerstvu 

zdravotnictví, 

 Pracovní skupina k řešení drogové problematiky na Václavském náměstí PČR, 

 Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví, 

 Pracovní skupina pro tvorbu strategických dokumentů pro oblast omezení škod působených 

alkoholem v rámci Zdraví 2020, 

 Rada Národního registru léčby uživatelů drog, 

 Rada Národního registru pitev provedených na odd. soudního lékařství, 

 Redakční rada odborného časopisu Adiktologie, 

 Redakční rada odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 

 Rada programu BETA, 

 Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS ministerstva zdravotnictví, 

 Komise pro noční život HMP, 

 Komise Prevence HIV/AIDS v hlavním městě Praze. 

 Mezinárodní aktivity v protidrogové politice 

Sekretariát RVKPP zajišťuje koordinaci plnění úkolů a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

a členství v mezinárodních organizacích. Rada na základě svého statutu aktivně participuje 

prostřednictvím sRVKPP (Odboru protidrogové politiky) na činnosti následujících mezinárodních 

orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou: HDG, EMCDDA, CND, Mezinárodní 

skupina pro spolupráci v oblasti drog a závislostí při Radě Evropy (Pompidou Group) a Program 

spolupráce v oblasti protidrogových politik mezi Evropskou unií, Latinskou Amerikou a karibskými 

zeměmi (COPOLAD). V uvedených organizacích zastupovala OPK jeho ředitelka, případně jí 

jmenovaní zástupci. Podoba zasedání byla i nadále ovlivněna pandemií COVID-19 a velká část 

proběhla online formou. Pandemie i nadále znemožnila uskutečnění a fyzickou účast zástupců 

OPK na řadě studijních návštěv, zahraničních seminářů a konferencí. Velká část těchto aktivit byla 

proto ze strany OPK pokryta online. 

 Spolupráce s mezinárodními institucemi 

Česká republika se prostřednictvím OPK aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména 

v rámci EU, OSN a Rady Evropy (Pompidou Group). Zástupci OPK se pravidelně účastní zasedání 

HDG, které se koná každý měsíc v Bruselu. 
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V rámci OSN spolupracuje OPK nadále zejména s UNODC a v rámci této instituce s CND a s INCB. 

V r. 2021 byla hlavním tématem příprava na 64. setkání CND (12.–16. dubna), kde byly projednány 

a konsensem přijaty čtyři rezoluce, rozšířeny seznamy mezinárodně kontrolovaných látek a bylo 

přijato Prohlášení CND k dopadům pandemie COVID-19 na protidrogovou politiku. Na úvod 

zasedání proběhl slavnostní ceremoniál věnovaný 60. výročí přijetí Jednotné úmluvy o omamných 

látkách z roku 1961 a 50. výročí přijetí Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. ČR ve 

svém projevu zmínila dopady koronavirové krize na celou oblast protidrogové politiky, kvůli které 

je nutné se v současnosti zaměřit na plnění společných závazků v oblasti posílení multilateralismu 

a mezinárodní spolupráce a podpořit vyváženou, integrovanou a na důkazech založenou 

protidrogovou politiku respektující lidská práva, a také na potřebu řešit přetrvávající a nově se 

objevující trendy. Dále ČR zdůraznila podporu prevence, léčby a harm reduction přístupu. Zároveň 

informovala o aktivním zapojení ČR do programů EU v oblasti boje proti výrobě syntetických drog 

a nových psychoaktivních látek. ČR se kromě toho připojila k několika projevům EU k různým 

otázkám.  

V r. 2021 probíhala na úrovni EU tvorba a přijetí Akčního plánu pro oblast drog na období 2021–

20252, který navazuje na Strategii EU pro oblast drog na období 2021–2025, která byla přijata dne 

18. prosince 20203. Akční plán rozpracovává strategii na základě čtyř hlavních prioritních oblastí: 

I. snižování nabídky po drogách (zajištění bezpečnosti), II. snižování poptávky po drogách 

(prevence, léčba a péče), III. škody související s drogami, IV. průřezová témata: a) mezinárodní 

spolupráce, b) výzkum, inovace, vývoj, c) koordinace, řízení, implementace. Členské státy EU se 

během r. 2021 koordinovaly zejména ve vztahu k tvorbě akčního plánu. Dalšími důležitými body, 

které se dostávaly do popředí jednání, byly zejména dopady pandemie COVID-19 na drogovou 

situaci, diskuse v oblasti konopí a s tím související dokument INCB Guidelines on International 

Drug Control Requirements for the Cultivation, Manufacture and Utilization of Cannabis for Medical 

and Scientific Purposes, aktuální situace v Afghanistánu a její dopad na drogovou situaci ve světě 

a rovněž implementace Akčního plánu v oblasti prevence předávkování a implementace opatření 

harm reduction. V rámci přípravy na 64. CND byla diskutována podoba rezoluce předkládaná 

jménem EU pod názvem Promoting scientific evidence-based, quality, affordable and 

comprehensive drug prevention, treatment, sustained recovery and related support services4, která 

zdůraznila komplexní oblast snižování poptávky, včetně dostupnosti komplexních služeb pro 

uživatele drog i politicky citlivý přístup snižování škod (harm reduction). Nahlíží na opatření v této 

oblasti (prevence, léčba, rehabilitace a další podpůrné služby) jako na součást poskytování 

zdravotní péče. Navíc přináší mj. i destigmatizující a nediskriminační přístup. Během r. 2021 

proběhla formou online i řada dialogů s dalšími aktéry, např. USA, Brazílie, Čína, region CELAC, 

Rusko, Západní Balkán, Fórum občanské společnosti pro drogy (CSFD). 

V neposlední řadě byla některá jednání na mezinárodní úrovni ovlivněna přípravami na 

předsednictví ČR v Radě EU ve druhé polovině r. 2022. Zástupci OPK pokračovali v přípravách 

agendy pro oblast protidrogové politiky, vč. setkání národních protidrogových koordinátorů, které 

je tradičně organizováno předsednickou zemí, a navázali užší spolupráci se zeměmi 

předsednického tria, tj. s Francií a Švédskem, kdy proběhla dvě neformální setkání ke společnému 

programu tria (11. října a 22. prosince). Na národní úrovni rovněž proběhlo dne 14. prosince 

koordinační setkání se zástupci rezortů a odborných společností k prioritě CZ PRES pro oblast 

protidrogové politiky. Na sklonku r. 2021 se OPK rovněž zapojil jako spolupořadatel do příprav 

doprovodné události (tzv. side event) na téma prevence předávkování pořádané na 65. setkání 

CND v březnu 2022. 

                                                      

 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=EN [2022-12-01] 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0324(01)&from=EN [2022-12-01] 

4 https://undocs.org/E/CN.7/2021/L.5/Rev.1 [2022-12-01] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=EN
https://undocs.org/E/CN.7/2021/L.5/Rev.1
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Dále sekretariát Rady spolupracuje s EMCDDA. Ředitelka OPK byla v r. 2021 členem Správní rady 

EMCDDA a účastnila se jejích pravidelných zasedání (dvakrát ročně), která se v r. 2021 uskutečnila 

prostřednictvím videokonferencí. Správní rada v r. 2021 diskutovala několik rozličných témat: 

dopady pandemie COVID-19 na drogovou situaci v Evropě, mezinárodní programy spolupráce 

v oblasti protidrogových politik (Černá Hora, program COPOLAD, Západní Balkán apod.), 

rozpočtová situace EMCDDA na období 2022–2024, kdy se očekává nižší finanční podpora ze 

strany EU než bylo žádáno, či nový business model EMCDDA, který by měl být založen na větší 

otevřenosti, poptávce, interakci a komunikaci. Správní rada rovněž zvolila nového předsedu 

a místopředsedu správní rady a členy Rozpočtového a Výkonného výboru. 

NMS pro EMCDDA pravidelně zpracovává hlásné výstupy. Od r. 2015 není hlavním výstupem pro 

EMCDDA výroční zpráva o situaci ve věcech drog, ale tematické workbooky. V r. 2021 bylo 

odesláno celkem 10 workbooků shrnujících data o stavu ve věcech drog v ČR (tematicky 

zaměřené informace na základě jednotné struktury:  užívané drogy, infekce a harm reduction, 

léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika 

a právní rámec), dále set cca 30 standardních tabulek a strukturovaných dotazníků povinných 

pro hlášení v r. 2021. Dále NMS odeslalo Závěrečnou zprávu o činnosti systému včasného varování 

v ČR v r. 2020 a Průběžnou zprávu o činnosti systému včasného varování v ČR v r. 2021, Zprávu 

o aktivitách v r. 2021 a zapojilo se do připomínkování výroční zprávy EMCDDA o drogové situaci 

v Evropě, Evropské zprávy o drogách. NMS se zapojilo do zveřejnění Evropské zprávy o drogách 

v červnu 2021. Dále se NMS podílelo na studiích a monitorovacích aktivitách EMCDDA: realizaci 

Evropské online studie o drogách (European Web Survey on Drugs, EWSD 2021), přípravě 

dotazníku pro studie ve věznicích a přípravě souhrnné zprávy k aktivitám sítě Reitox v období 

pandemie COVID-19. 

Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních vedoucích národních monitorovacích středisek 

a expertních setkáních pracovních skupin prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci 

(GPS), žádosti o léčbu (TDI), infekce související s drogami (DRID), úmrtí spojená s užíváním drog 

(DRD, drogová úmrtí, předávkování), problémové užívání drog (PDU), data z oblasti nabídky drog, 

setkání národních právních korespondentů, výročním setkání systému včasného varování před 

novými psychoaktivními látkami v Evropě, každoročním setkání národních koordinátorů studie 

ESPAD a pravidelných setkání řídícího výboru projektu ESPAD (Steering Committee) ke koordinaci 

realizace projektu ESPAD v Evropě a ad hoc technických setkáních pořádaných EMCDDA 

zaměřených na vybraná témata. Kromě jednoho z dvou pravidelných setkání vedoucích národních 

monitorovacích středisek v listopadu 2021 probíhala všechna expertní setkání pracovních skupin 

k jednotlivým klíčovým indikátorům i setkání koordinátorů studie ESPAD online formou 

prostřednictvím videokonferencí. Od r. 2020 je NMS zapojeno v projektu ESCAPE, který se 

zaměřuje na analýzu drog z injekčních stříkaček ve vybraných evropských městech. 

ČR je rovněž členem Pompidou Group (PG), skupiny zabývající se drogovou problematikou 

v rámci Rady Evropy. Zástupce OPK se pravidelně dvakrát do roka účastní setkání stálých 

korespondentů této skupiny, které v r. 2021 jednou proběhlo online formou a po druhé za fyzické 

účasti. Jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit PG se účastní zástupci OPK nebo zástupci 

dalších institucí (Celní správa, Ministerstvo vnitra ČR, neziskové organizace) podle jejich 

tematického zaměření. Zástupci ČR se rovněž podílí na tvorbě doporučení vydaných PG, v r. 2021 

např. Children Whose Parents Use Drugs: Promising practices and recommendations. PG rovněž 

zorganizovala řadu online seminářů zaměřených na různá témata, například na aplikační místnosti 

(1. července 2021), závislosti 21. století (15. července 2021), roli policie v prevenci (20.–21. října 

2021) nebo politiku v oblasti konopí (15. prosince 2021). Na základě rozhodnutí Ministerské 

konference  z r. 2018 stálí korespondenti připravili a schválili podobu revidovaného mandátu, a to 

při příležitosti 50. výročí založení PG. Revidovaný statut byl následně přijat Výborem ministrů, a to 

16. června 2021 spolu s prohlášením portugalského předsednictví PG a deklarací Výboru ministrů. 

Přijatý mandát obsahuje následující oblasti změn: změna oficiálního názvu skupiny (The Council 

of Europe International Cooperation Group on Drugs and Addictions – Pompidou Group), řešení 

výzev souvisejících s dalšími závislostmi, důraz a podpora lidských práv v protidrogových 
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politikách, synergie s dalšími skupinami Rady Evropy, důraz na přidané hodnoty členských států, 

posílení spolupráce s občanskou společností, spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi a 

vyhnutí se duplicitě, 4letá frekvence ministerské konference apod. V reakci na přijetí nového 

mandátu bude PG od r. 2022 rozšířena o nového stálého pozorovatele na jednáních stálých 

korespondentů, a to o zástupce občanské společnosti. Na konci r. 2021 byla rovněž zahájena 

příprava na volbu nového předsedy a místopředsedy PG a práce na novém pracovním programu 

na období 2023–2025, který bude předložen ke schválení na Ministerské konferenci v prosinci 

2022. 

OPK spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO či Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), a účastní se seminářů a konferencí pro sdílení 

zkušeností a praxe organizované zahraničními partnery, například neziskovými organizacemi 

zaměřenými na protidrogovou politiku. V r. 2021 se zástupci ČR zúčastnili online setkání při 

příležitosti deváté konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (COP9), 

která proběhla ve dnech 8.–12. listopadu 2021. 

ČR je v zahraničí považována za příklad země s progresivní protidrogovou politikou, jež sleduje 

vyváženou politiku založenou na vědeckých poznatcích a disponuje kvalitním know-how. Z tohoto 

důvodu  je také zapojena do rozličných projektů, kde sdílí své národní zkušenosti, např. projekt 

COPOLAD III, partnerský program spolupráce EU, Latinské Ameriky a zemí Karibiku ke sdílení 

poznatků a předávání příkladů dobré praxe.  

V rámci výzev Evropské komise je ČR zapojena od listopadu 2021 do projektu Increasing 

preparedness and efficient responses of drug information systems and drug policy capacities to 

respond to emerging challenges and possible threats through strategic prospective approaches 

(DRUG-PREP) financovaného z Justice Programme Drugs Policy Initiatives.  

NMS se v roce 2021 zapojilo do evropského projektu JATC2 (Společná akce v oblasti kontroly 

tabáku 2), a to v pozici spolupracujícího partnera pro pracovní balíček WP7 (Health impact and 

regulatory implications of e-cigarettes and novel tobacco products). Cílem WP7 je lepší porozumění 

vlastnostem, dopadům na zdraví a regulačním dopadům nových tabákových výrobků 

a elektronických cigaret s cílem zlepšit znalostní bázi o těchto výrobcích a jejich regulaci. Aktivity 

v rámci projektu se naplno rozběhnou v průběhu r. 2022. 

Ve spolupráci s organizací SANANIM rovněž proběhla v r. 2021 online studijní návštěva egyptské 

delegace pod záštitou PG (24. května 2021) a fyzická studijní návštěva zástupců zemí východní 

Evropy pod záštitou UNODC (8. listopadu 2021). 

Aktivní účast zástupců OPK na jednáních, konferencích či seminářích výše uvedených organizací 

a uskupení je pro ČR přínosem především z toho důvodu, že řada dokumentů, které jsou 

diskutovány se zahraničními partnery, mají více či méně závazný charakter. Je proto v zájmu ČR 

ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu. Tyto skutečnosti vyplývají především 

z členství ČR v EU a z členství ČR v CND. 

 Účast sekretariátu Rady na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 

Podoba zasedání byla v r. 2021 ovlivněna pandemií COVID-19; některá setkání proběhla fyzicky, 

avšak většina setkání se uskutečnila online formou. 

Leden 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

Únor 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Pracovní setkání v rámci přípravy Evropské online studie o drogách (EWSD) 

 Pracovní setkání pracovní skupiny EMCDDA zaměřené na problematiku vězeňství 



34 

Březen 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Série třech workshopů pořádaných v rámci evropských projektů DEEP SEAS – FAR SEAS na 

téma Alcohol and its relation to Cancer, Socioeconomic inequalities and Nutrition & Obesity 

 Pracovní setkání v rámci přípravy Evropské online studie o drogách (EWSD) 

 ESPAD Steering Committee meeting (online) 

 online setkání expertní skupiny EMCDDA General Population Surveys 

Duben 2021 

 Pracovní setkání v rámci projektu DRUG-PREP  

 EMCDDA OST monitoring, feedback k EMCDDA trendspotting 

 Pracovní setkání v rámci realizace Evropské online studie o drogách (EWSD) 

Květen 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Technical meeting k projektu ESCAPE 

 Mezinárodní konference Hep HIV 2021, Lisabon (online) 

 ESPAD Assembly a ESPAD Steering Committee meeting (online) 

 Setkání vedoucích NMS sítě Reitox EMCDDA 

 Pracovní setkání pracovní skupiny EMCDDA zaměřené na problematiku vězeňství 

Červen 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Zasedání Správní rady EMCDDA 

 Zasedání stálých korespondentů skupiny Pompidou 

 online setkání expertní skupiny EMCDDA TDI/Treatment  

 Zveřejnění Evropské zprávy o drogách EMCDDA 

 Setkání národních korespondentů systému včasného varování před novými drogami (EWS) – 

EMCDDA  

 Série třech workshopů pořádaných v rámci evropských projektů DEEP SEAS – FAR SEAS na 

téma Alcohol Taxation and Pricing Policies, including Cross-Border issues and Unrecorded 

Alcohol Consumption 

Červenec 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

Září 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Technical meeting k projektu ESCAPE 

Říjen 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Mezisesionální setkání v rámci Komise OSN pro narkotika (CND) k implementaci Ministerské 

deklarace 2019 

 Zasedání stálých korespondentů skupiny Pompidou (27.–28. října 2021, Paříž, fyzická účast) 

 Setkání expertů k indikátoru infekční nemoci (DRID EMCDDA), online 

 Pracovní setkání pracovní skupiny EMCDDA zaměřené na problematiku vězeňství 

Listopad 2021 

 Horizontální skupina pro drogy (HDG) 

 Setkání vedoucích NMS sítě Reitox EMCDDA (15.–17. listopadu 2021, Lisabon, fyzická účast) 

 ESPAD Steering Committee meeting 

 9. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku 
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 Série dvou workshopů pořádaných v rámci evropských projektů DEEP SEAS – FAR SEAS na 

téma Alcohol Agricultural Policy to Protect Health? 

 Evropská Harm Reduction konference  

Prosinec 2021 

 64. obnovené setkání Komise OSN pro narkotika (CND) 

 Workshop Pompidou Group na téma Evolutions of cannabis policies: experiences and lessons 

learned  

 Setkání Dublinské skupiny  

 Zasedání Správní rady EMCDDA 
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5 Výstupy sekretariátu Rady 

 Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR 

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020 a Zpráva o problematickém užívání 

psychoaktivních léků v České republice 2021 byly vydány jako elektronické publikace. V r. 2021 byly 

vydány 2 tištěné neperiodické publikace (vydány i elektronicky) a 8 online publikací. V ročníku 

2021 bylo vydáno 5 čísel periodika Zaostřeno5. Seznam všech dosud vydaných neperiodických 

i periodických publikací a jejich plné znění v elektronické podobě (PDF) je k dispozici na stránce 

drogy-info.cz. Vybrané publikace jsou zveřejňovány i na stránce rvkpp.vlada.cz. 

 Periodikum Zaostřeno (ISSN 2336-8241) 

Periodikum Zaostřeno (ISSN 2336-8241) je periodická publikace zaměřená na aktuální témata 

v drogové politice EU a ČR. Vydavatelem je Úřad vlády ČR; vydávání zajišťuje NMS. Většina 

nákladu je distribuována podle stálého distribučního seznamu, k 31. 12. 2021 bylo v adresáři 1645 

adres. Elektronická podoba periodika je k dispozici na webu drogy-info.cz. 

Čísla vydaná v r. 2021: 

 EMCDDA. 2021. Konopné produkty s nízkým obsahem THC v Evropě. Zaostřeno 7 (1), 1–16. 

 KOČÁROVÁ, R., KŇAŽEK, F., BLÁHOVÁ, B., PLEVKOVÁ, M., POSTRÁNECKÁ, Z., 

KLOBUŠNÍKOVÁ, K. & CHOMYNOVÁ, P. 2021. Národní psychedelický výzkum 2019–2021. 

Zaostřeno 7 (2), 1–16. 

 JANÍKOVÁ, B. & NECHANSKÁ, B. 2021. Sčítání adiktologických služeb 2020. Zaostřeno, 7 (3), 

1–20. 

 ROUS, Z. 2021. Hazardní hraní v České republice v roce 2020. Zaostřeno 7 (4), 1–16. 

 CHOMYNOVÁ, P. & MRAVČÍK, V. 2021. Národní výzkum užívání návykových látek 2020. 

Zaostřeno, 7 (5), 1–20. 

 Knižní publikace 

 ČERNÍKOVÁ, T., DÁREK, D., KLÍMA, T. 2021. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky 

v krajích v roce 2019 [Summary report on the implementation of drug policy in the regions in 

2019]. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-265-4. 

 MRAVČÍK, V. 2021. Dotazníková studie Lékaři ČR 2020 se zaměřením na problematiku 

závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-270-8. 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

FIDESOVÁ, H. 2021. Drug Situation in the Czech Republic in 2019. Prague: Office of the 

Government of the Czech Republic. ISBN 978-80-7440-272-2. 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., 

GROLMUSOVÁ, L., FRANKOVÁ, E. & NECHANSKÁ, B. 2021. Zpráva o problematickém užívání 

psychoaktivních léků v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-

80-7440-277-7. 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., 

GROLMUSOVÁ, L., FRANKOVÁ, E. & NECHANSKÁ, B. 2021. Zpráva o problematickém užívání 

psychoaktivních léků v České republice 2021, Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-

80-7440-285-2 (brožovaná vazba).  

 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, 

T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 2021. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice 

v roce 2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-269-2. 

                                                      

 

5 Ke dni 31. prosince 2021. 

http://www.drogy-info.cz/
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 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2021. 

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020. Praha: 

Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-267-8. 

 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A SPOLEČNOST 

PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP. 2021. Koncepce rozvoje adiktologických služeb. Praha: 

Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-271-5. 

 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A SPOLEČNOST 

PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP. 2021. Koncepce rozvoje adiktologických služeb. Praha: 

Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-282-1 (brožovaná vazba). 

 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2021. Standardy 

odborné způsobilosti adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-

80-906148-9-5. 

Pokud není uvedeno jinak, byla publikace vydána formou online ve formátu PDF. Další publikace 

byly připraveny již v r. 2021, některé včetně přidělení ISBN, jejich vydání je plánováno v r. 2022:  

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, 

Z., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B. & FIDESOVÁ, H. Zpráva o alkoholu v České 

republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-275-3.  

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, 

Z., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B. & FIDESOVÁ, H. Zpráva o tabákových, 

nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České 

republiky. ISBN 978-80-7440-276-0.  

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, 

Z., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H. & VOPRAVIL, J. Zpráva o 

nelegálních drogách v České republice 2021, Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-

80-7440-274-6. 

 ČERNÍKOVÁ, T., JEŽKOVÁ, L., KLÍMA, T., TROJAN, S. 2022. Souhrnná zpráva o realizaci politiky 

v oblasti závislostí v krajích v roce 2020. [HORÁČKOVÁ, K. (Ed.)]. Praha: Úřad vlády České 

republiky. 

 Internetové prezentace  

 Internetové stránky rvkpp.vlada.cz 

Internetové stránky Rady jsou umístěny na adrese vlády ČR vlada.cz v sekci Poradní a pracovní 

orgány/Protidrogová politika (rvkpp.vlada.cz). Obsahují dokumenty s informacemi pro odbornou 

i laickou veřejnost související s činností Rady a jejího sekretariátu. Obsahovou i formální redakci 

v r. 2021 zajišťovala externí pracovnice odboru/editorka ve spolupráci s pracovníky odpovídajícími 

za příslušnou věcnou agendu.  

 Internetové stránky dotace-drogy.vlada.cz 

OPK provozuje internetové stránky dotace-drogy.vlada.cz, naposledy pro dotační řízení na 

r.  2021. Obsahovou redakci zajišťuje zaměstnanec odpovědný za agendu dotací. Aplikace 

umožnila elektronizaci celého dotačního řízení Úřadu vlády České republiky pro oblast 

protidrogové politiky. Stránky slouží pro zveřejnění aktualit a článků, harmonogramu dotačního 

řízení a obsahují rovněž elektronickou verzi všech formulářů dotačního řízení. Stránky jsou veřejně 

přístupné, avšak přístup do aplikace je umožněn pouze registrovaným žadatelům o dotaci. 

V r. 2021 byla aplikace průběžně upgradována z důvodu technické nekompatibility a přesunuta na 

webové stránky dotace-protidrogovapolitika.cz, které již slouží pro dotační řízení na r.  2022. 

 Internetové stránky projektu RAS rozvojadiktologickychsluzeb.cz  

V květnu 2018 byl zahájen provoz webových stránek projektu RAS rozvojadiktologickychsluzeb.cz. 

Na webu jsou informace o projektu a jeho aktivitách, jako jsou pořádané workshopy, uskutečněné 

file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/rvkpp.vlada.cz
http://www.vlada.cz/
http://rvkpp.vlada.cz/
file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/dotace-drogy.vlada.cz
http://dotace-drogy.vlada.cz/
file://///fs/OPK/výroční%20zprávy%20a%20ročenky/RVKPP/VZ%20o%20činnosti%20RVKPP%202021/dotace-protidrogovapolitika.cz
file://///fs/OPK/výroční%20zprávy%20a%20ročenky/RVKPP/VZ%20o%20činnosti%20RVKPP%202021/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz
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zahraniční studijní cesty a další údaje. Web rovněž zpřístupňuje všechny dokončené výstupy 

projektu. 

 Internetové prezentace NMS 

Aktuálně čtyři weby NMS jsou provozovány na základě Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a jejího akčního plánu. Weby NMS jsou 

koncipovány jako komplex webů se společnou grafickou identitou a na jednom společném 

redakčním systému. Základním webem jsou stránky drogy-info.cz; další weby tyto stránky doplňují 

tak, aby poskytovaly přehlednou, jednoduchou a vizuálně přitažlivou formou informace z dané 

oblasti pro širokou veřejnost, s přesahem do širší odborné veřejnosti (články v blogu jsou cíleny 

např. na praktické lékaře). Nejpropracovanější z navazujících webů jsou stránky alkohol-skodi.cz.  

Editorství je zajištěno pracovníky NMS, tj. editorskou a redakční radou. Editorskou a redakční radu 

tvoří všichni pracovníci NMS. Editorkou je externí pracovnice odboru. Administrátorem je vedoucí 

NMS. Redaktorkou sekce Kalendář akcí a Mapa pomoci je asistentka NMS. Technická správa je 

zajištěna smluvně u MouseHouse, s.r.o. Na všech webových stránkách je uveden kontakt na 

Národní linku pro odvykání. 

Stránky jsou z technického hlediska plně responzivní (přizpůsobené prohlížení jak na počítačích, 

tak na mobilních telefonech a tabletech) a mají graficky odlehčenou podobu, odpovídající trendu 

prohlížení webu na mobilních telefonech. I nadále je hlavní důraz kladen na informace, které 

vznikají zejména z činnosti NMS, tzn. zejména výroční zprávy, odborné publikace a časopis 

Zaostřeno, a dále na Mapu pomoci, která podle analýz do r. 2015 byla nejnavštěvovanější částí 

webu – blíže viz Mapa pomoci, str. 39.  

Stránku drogy-info.cz doplňují:  

 Národní stránky pro podporu odvykání kouření na adrese koureni-zabiji.cz, 

 Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní na adrese hazardni-hrani.cz, 

 Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu na adrese alkohol-skodi.cz. 

Jsou zaměřeny na širokou veřejnost a jejich cílem je poskytnout základní informace, jak odvyknout 

užívání tabáku, resp. omezit škodlivé užívání alkoholu, resp. snížit škodlivé dopady problémového 

hráčství hazardních her. Poskytují uživatelům také možnost sebetestování, a zejména kontakty 

na pomáhající služby a zdravotnická zařízení specializované na jednotlivé závislosti (odkazují 

na databázi Mapa pomoci, umístěnou na drogy-info.cz) a jsou propojeny s Národní linkou 

pro odvykání. Dynamickou částí těchto tří webů je blog, v němž jsou anotace nebo citace článků 

převzatých z jiných zdrojů i vlastní články redakce.  

Adresa koureni-zabiji.cz je uvedena na krabičkách cigaret. Umístění odkazu na web hazardni-

hrani.cz na internetových stránkách nabízejících hazardní hry je považováno za splnění informační 

povinnosti provozovatele technické hry, resp. internetové hry podle zákona o hazardních hrách, 

tj. aby provozovatel technické hry v souladu s § 66 odst. 1 písm. b) a provozovatel internetové hry 

v souladu s § 75 odst. 1 písm. c) uvedl na internetové stránce, respektive herním prostoru 

identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících 

s patologickým hráčstvím. 

V r. 2021 nedošlo k žádným rozsáhlejším technickým změnám webů. Průběžně probíhají menší 

úpravy v rámci údržby webů.  

 Sociální sítě 

Informovanost široké veřejnosti je na sociálních sítích zajišťována prostřednictvím stránky drogy-

info.cz na sociální síti Facebook. Stránka využívá pouze organický dosah, bez placených 

a sponzorovaných příspěvků. Nově byla v r. 2021 na Facebooku (Meta) zřízena stránka Výzkum 

drogy-info. 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
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 Na stránce drogy-info.cz na Facebooku bylo celkem zveřejněno 155 příspěvků k aktuálním 

událostem a zajímavostem či textů s informacemi a doporučeními v oblasti protidrogové 

politiky. 

 Počet sledujících stránky drogy-info.cz stoupl z  2090 na počátku roku na 2313 na konci 

r. 2021. Jde o nárůst o 223 sledujících. Stránka využívá pouze organický dosah, bez placených 

a sponzorovaných příspěvků. 

 Počet příspěvků na stránce Výzkum drogy-info zveřejněných v r. 2021 činil 63; čistý počet 

sledujících (k 31. 12. 2021) byl 563, tzn. nárůst o 563 sledujících. Stránka využívala placenou 

reklamu v období, kdy probíhala studie EWSD 2021. 

 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou 

činností 

 EndNote 

Databáze obsahuje celkem 8 060 záznamů (k lednu 2022) odborných časopiseckých článků 

a publikací. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Záznamy vkládá 

pracovnice pro administraci a správu dat a jednotliví pracovníci NMS. 

 Distribuční seznam 

Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti v r. 2021 

obsahoval 1797 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Distribuční list slouží 

pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a bulletinu 

Zaostřeno. 

 Mapa pomoci 

Mapa pomoci je provozována na stránkách drogy-info.cz. Jde o obsáhlou databázi kontaktů na 

pomáhající služby a zdravotnická zařízení zaměřené na všechny typy závislostního chování. Mapa 

pomoci obsahuje 1850 záznamů. 

  

https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
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6 Výstupy členů Rady6 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Zastřešujícím oddělením na Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ) je pro politiku a aktivity v oblasti 

závislostního chování oddělení Inspektorátu omamných a psychotropních látek (IOPL). Přímo či 

nepřímo a v různé míře se otázkám závislostního chování na MZ věnují i další útvary, jako např. 

Odbor ochrany veřejného zdraví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Odbor dohledu 

nad zdravotním pojištěním, Oddělení pro reformu péče o duševní zdraví, Odbor zdravotní péče. 

IOPL se v r. 2021 věnoval vystavování povolení k dovozu a vývozu přípravků s obsahem 

návykových látek, a to i v podmínkách jejich zvýšené spotřeby tak, aby se negativně neprojevil ve 

výpadcích v zásobování jak tuzemských, tak i zahraničních odběratelů. V r. 2021 se také IOPL 

účastnil ohledání na místě podle správního řádu před vydáním povolení k zacházení s návykovými 

látkami a prekursory drog jako preventivních kontrolních nástrojů. 

Na MZ působí MPS KOTA a MPS SPA – blíže viz Meziresortní pracovní skupina k problematice 

komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA), str. 16 a Meziresortní 

pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MPS SPA), str. 16. Nepřímo a okrajově 

s oblastí závislostního chování souvisí i činnost dalších pracovních skupin, např. Komise pro 

přípravu programu časného záchytu karcinomu plic, Rada vlády pro duševní zdraví. 

V rámci projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné v r. 2021 spustily pilotní provoz 

také tři ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty, bylo podpořeno celkem 

6 organizací s plánovaným rozpočtem cca 43 mil. Kč. V rámci pilotního provozu dochází k 

mapování činnosti a finanční náročnosti ambulancí prostřednictvím informací o zdravotních 

výkonech a informací o poskytnutých sociálních službách k nastavení úhradových mechanismů 

a k jejich prověření v praxi. MZ pokračovalo také v podpoře projektu Národního zdravotnického 

informačního portálu (NZIP). 

V rámci dotačních programů MZ se v r. 2021 nepřímo a okrajově problematiky závislostního 

chování dotýkal dotační program Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, jehož cílem je 

snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce. 

MZ ve spolupráci se SÚKL předložilo v květnu 2020 návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jehož součástí byla novela zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Zákon 

nabyl platnosti 08. října 2021 s účinností dne 01. ledna 2022. Změna zákona se dotkla oblasti 

předepisování léčivých přípravků s obsahem návykové látky z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády 

o seznamech návykových látek, kdy nově zavádí recept vytvářený v elektronické podobě 

s označením vysoce návyková látka. Kromě zvýšené dostupnosti pro pacienty představuje nový 

systém vyšší kontrolu nad předepisovanými léčivými přípravky. Dále novela výrazně zasahuje do 

oblasti konopí. Kromě zavedení nového systému pěstování rostlin konopí pro léčebné použití byly 

v zákoně provedeny změny v oblasti zacházení s rostlinami z rodu konopí k technickým účelům. 

V souvislosti se zákonem č. 366/2021 Sb. zahájilo MZ legislativní proces u 7 vyhlášek vztahujících 

se k oblasti pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.  

MZ v r. 2021 také zahájilo legislativní proces novelizace nařízení vlády č. 463/2013 Sb. 

o seznamech návykových látek, kdy byl zpracován návrh na zařazení 283 nových látek mezi 

omamné a psychotropní látky. K 31. prosinci 2021 se novela nařízení vlády nacházela 

v připomínkovém řízení. 

                                                      

 

6 Za účelem zpracování zprávy nebyly obdrženy informace od všech členů Rady. Ke dni 20. února 2022 nebyly dostupné 

informace od České asociace adiktologů, experta jmenovaného předsedou Rady, Svazu měst a obcí ČR a zástupce 

pacientských organizací. 
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V r. 2021 byla přijata nepřímá novela zákona č. 65/2017 Sb., a to zákonem č. 220/2021 Sb., kterým 

se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákona 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a některé 

další zákony. Došlo mimo jiné k rozšíření oprávnění probačního úředníka, který nově bude 

oprávněn provádět orientační vyšetření (a to i formou vyšetření moči) a bude oprávněn též 

iniciovat odborné lékařské vyšetření.  

V r. 2021 byl také připraven návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která upravuje činnosti adiktologa 

a klinického adiktologa, kterému se do činností doplňuje podávání léčivých přípravků na základě 

indikace lékaře a upravují se činnosti adiktologa k poskytování psychoterapie tak, aby odpovídaly 

systému vzdělávání a též definovaným výkonům v Sazebníku výkonů. 

Dne 12. října 2021 vstoupil v platnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé 

další zákony, kde budou nově pod služby centra duševního zdraví zahrnuty i specifické služby 

adiktologických multidisciplinárních týmů. Úprava má nabýt účinnosti dne 1. ledna 2025. Výše 

zmíněný zákon také nepřímo novelizoval zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních, kdy nově zavádí jako podmínku pro zahájení specializačního vzdělávání v oboru 

adiktolog kromě získání odborné způsobilosti také absolvování akreditovaného magisterského 

studia v oboru adiktologie. 

Na základě spolupráce s Českou asociací adiktologů a s pověřenou organizací IPVZ vzniká nový 

vzdělávací program pro specializační vzdělávání adiktologů v oboru Klinická adiktologie. 

Na základě příslušných organizačních opatření zdravotních pojišťoven byl i v r. 2021 hrazen výkon 

Distanční konzultace zdravotního stavu adiktologem. Cílem opatření je zejména v době probíhající 

pandemie Covid-19 usnadnit přístup lidem se závislostním chováním k adiktologickým 

konzultacím.  

MZ se v r. 2021 účastnilo 64. zasedání Komise OSN pro narkotika a v rámci pravidelné ohlašovací 

povinnosti poskytovalo pravidelná hlášení Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek 

při OSN (INCB) a Evropské komisi. Zástupci MZ se pravidelně účastní jednání pracovních skupin 

Evropské komise (Expertní skupina pro oblast tabákové politiky, Expertní pracovní skupina pro 

prekursory drog), Rady EU, WHO, OECD. V listopadu 2021 se online formou konalo 9. zasedání 

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, která se věnovala oblasti 

regulace obsahu tabákových výrobků a zveřejňování informací o tabákových výrobcích a oblast 

nových a vznikajících výrobků. MZ rovněž realizuje zavádění mezinárodního programu Global 

Network for Tobacco-Free Healthcare Services, jehož cílem je zavedení sítě nekuřáckých nemocnic. 

Řady setkání se rovněž účastnily organizace přímo podřízené MZ, např. šetření užívání alkoholu 

v EU, projekt ESAC, projekt AAA TOOL a projekt Joint Action on Tobacco Control 2. 

V r. 2021 byly zahájeny práce, i ve spolupráci s OPK, na projektu Behaviorální faktory užívání 

alkoholu u mladých dospělých v České republice. 

Aktivity a opatření v oblasti závislostního chování realizovaly také některé organizace v přímé 

působnosti MZ: Státní zdravotní ústav (SZÚ), Expertní adiktologické centrum fungující pod 

Klinikou adiktologie (KAD), Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL), Krajské hygienické stanice. 
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Krajské hygienické stanice v r. 2021 zkontrolovaly celkem 555 výrobků souvisejících s tabákovými 

výrobky, z nichž 29 bylo nevyhovujících7. Z hlediska kontroly dodržování povinností stanovených 

zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

pozdějších předpisů, provedla krajské hygienické stanice v r. 2021 celkem 2 554 kontrol, kdy v 75 

případech byla zjištěna závada buď v označení zákazu kouření, zákazu prodeje tabákových 

výrobků nebo zákazu prodeje alkoholických nápojů. 

SZÚ v r. 2021 cílil na aktivity preventivního charakteru a vzdělávání. Ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS 

pracovníci Centra podpory veřejného zdraví SZÚ průběžně pracovali na aktualizaci podkladů 

a článků webu Národní zdravotnický informační portál (NZIP)8, včetně oblasti užívání návykových 

látek. Nově byl vytvořen mediální tým, jehož úkolem je udržovat a rozšiřovat online komunikaci 

centra s cílem více podpořit probíhající programy, šířit osvětu i podporovat sledovatele ve 

zdravém životním stylu. SZÚ pokračovalo ve vzdělávání posluchačů vybraných vysokých škol 

zdravotnického zaměření. Dále byl realizován projekt Mozaika, který dlouhodobě cílí na zvyšování 

zdravotní gramotnosti dětí a mládeže, projekt Škola podporující zdraví, projekt Efektivní podpora 

zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, nebo interaktivní hra Dej si taky! 

#dikynechci. Od září r.  2021 probíhá implementace studie GYTS (The Global Youth Tobacco 

Survey) a kampaň zaměřená na rizika užívání legálních návykových látek před početím, 

v těhotenství a při kojení. SZÚ rovněž zpracoval a zveřejnil Zprávu o užívání tabáku a alkoholu 

v České republice v roce 2020.  

Ze strany KAD byly vyvíjeny zejména aktivity směrem k tématu užívání alkoholu u seniorů, 

každodenností a sezónností užívání alkoholu u dospělé populace a kupním chováním v oblasti 

alkoholu v maloobchodě. V oblasti tabáku se pozornost věnovala zejména výzkumu nových forem 

tabáku a nikotinu (zahřívaný tabák, elektronické cigarety, nikotinové sáčky) a mapování 

marketingových strategií tabákového průmyslu. V závěru r. proběhla kampaň zaměřená na alkohol 

v těhotenství a při kojení a kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku 

a nikotinu a rizikovosti pasivního kouření u cílové skupiny těhotných a kojících žen. 

V rámci NUDZ je realizován Epidemiologický a klinický výzkum závislostí orientován na 

problematiku závislostního chování, v rámci kterého jsou realizovány víceleté projekty, např. 

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – 

prostorově integrovaný přístup, Prediktory rizikového hráčství v on-line prostředí, Efektivita systému 

adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19.  

SÚKL za r. 2021 udělil celkem 18 pravomocných sankcí za porušení zákona o návykových látkách. 

Z těchto 23 sankcí bylo 22 pokut v celkové výši 250 tis. Kč, v 1 případě byl udělen správní trest 

napomenutí. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MPSV v oblasti závislostní politiky organizuje setkání Pracovní skupiny k primární prevenci na 

podporu rodin (Pracovní skupina), jejímž cílem je zhodnotit současný stav služeb primární 

prevence na podporu rodin a doporučit opatření, která pomohou zlepšit postavení těchto služeb. 

MPSV dále podává informace na pravidelných setkáních krajských koordinátorů sociální práce 

a koordinátorů sociální prevence a pravidelně se účastní jednání zabývajících se problematikou 

osob ohrožených závislostí nebo osob závislých, a to včetně hazardního hraní. 

MPSV dlouhodobě podporuje prostřednictvím dotačního titulu na podporu sociálních služeb také 

sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené nebo závislé na návykových látkách, 

                                                      

 

7 Zdaleka nejčastěji byly kontrolovány náplně do elektronických cigaret (534 kus/22 kusů nevyhovujících), dále pak 

jednorázové elektronické cigarety (10 kusů/5 kusů nevyhovujících), elektronické cigarety bez náplně (9 kusů/1 kus 

nevyhovující) a elektronické cigarety s náplní (2 kusy/1 kus nevyhovující). V rámci kontrol byly uloženy tři sankce ve výši 0 

Kč, 2 tis. Kč, 10 tis. Kč a přijato pět opatření. 

8 www.nzip.cz/ [2022-12-01] 

https://www.nzip.cz/
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a každým rokem navyšuje tyto finanční prostředky (378 700 tis. Kč v r. 2021). V r. 2021 MPSV také 

vynaložilo speciální finanční prostředky na sociální služby v důsledku pandemie COVID-19 

(mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách ve výši 4 000 tis. Kč, 

financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů ve výši 1 100 tis. Kč, 

sanace nákladů za antigenní testování návštěv klientů a klientů vracejících se z vycházek ve výši 

52 200 tis. Kč). V programu podpory služeb s nadregionální či celostátní působností přímo od 

MPSV je již dlouhá léta jednou z priorit podpora terapeutických komunit. MPSV dlouhodobě 

podporuje prostřednictvím Národního dotačního titulu Rodina preventivní programy zaměřené na 

podporu rodiny, partnerství a rodičovství a akredituje také vzdělávací kurzy v oblasti závislostního 

chování, a to pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další pracovníky zabývající 

se touto problematikou. 

MPSV připravilo novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde došlo ke sjednocení 

poskytovaných částek příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti a jejich navýšení, a to 

s účinností od 01. ledna 2022. Jedná se i o navýšení příspěvku na péči v pobytových službách. 

Aktualizována byla rovněž metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež.  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Od srpna 2020 je na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) primární prevence 

rizikového chování (PPRCH) a prevence v oblasti využívání digitálních médií v gesci Odboru 

základního vzdělávání a mládeže. Problematika PPRCH je také řešena v Národním pedagogickém 

institutu ČR. Realizaci preventivních programů škol kontroluje a hodnotí Česká školní inspekce. 

MŠMT vytváří strategické materiály a metodické pokyny v oblasti PPRCH, stanovuje priority na 

budoucí období, podporuje vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících 

se na vytyčených prioritách, podporuje vytváření materiálních, personálních a finančních 

podmínek nezbytných pro vlastní realizaci primární prevence ve školství, včetně nezbytné 

metodické podpory subjektů působících v primární prevenci – krajských školských koordinátorů 

prevence, metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a školních metodiků 

prevence.  

Zástupci MŠMT jsou členy pracovních a poradních orgánů Rady a pracovních struktur dalších 

rezortů, např. Republikový výbor prevence kriminality, Mezirezortní pracovní skupina k prevenci 

duševního zdraví u dětí. 

Národní pedagogický institut ČR pořádal v r. 2021 webináře k možnostem systematické péče 

o wellbeing žáků i pedagogů středních škol. 

MŠMT v r. 2021 realizovalo další preventivní aktivity, např. SEPA – Zhodnocení stavu a potřeb 

v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie COVID-19, Doporučení 

k distanční výuce a duševnímu zdraví. 

V r. 2021 byla vyhlášena Výzva na poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 

poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních. 

V rámci výzvy bylo podpořeno 28 projektů (z celkem 35 projektů) v celkové částce 13 800 tis. Kč. 

V říjnu 2021 MŠMT podpořilo realizaci mezinárodní konference primární prevence rizikového 

chování v Praze. 

 Ministerstvo vnitra ČR 

Koordinační roli na Ministerstvu vnitra ČR (MV) ve vztahu k politice v oblasti závislostního chování 

plní zejména odbor bezpečnostní politiky. Podpůrnou roli pak plní odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly, odbor prevence kriminality a odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. 

Odbor bezpečnostní politiky také zajišťuje činnost Pracovní skupiny pro prekurzory drog, v rámci 

které jsou projednávána aktuální témata a novinky v této oblasti. 
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MV administrovalo dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021, v rámci 

kterého mohly obce a kraje žádat o státní účelovou dotaci na tvorbu analýz, síťování partnerů 

a vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti protidrogové prevence vztahující se k jejich území. 

Cílem těchto aktivit musí být především prevence kriminality a kriminálně rizikových jevů. V rámci 

dotačního programu byl podpořen projekt Karlovarského kraje Analýza drogové scény 

Karlovarského kraje v roce 2021–20229. 

Policie ČR v rámci svého rozpočtu realizuje preventivní aktivity. V r. 2021 byla využita částka 1 963 

tis. Kč na tvorbu preventivního projektu Tvoje cesta načisto, který se zaměřuje na zvyšování 

právního vědomí v problematice drog a návykových látek mezi dětmi a mládeží.  

Ministerstvo vnitra je také poskytovatelem účelové podpory na bezpečnostní výzkum. V rámci 

programů bezpečnostního výzkumu je akcentováno také téma organizovaného zločinu ve formě 

obchodu s drogami, podpora protidrogové politiky či zefektivnění činnosti bezpečnostních složek 

k potírání drogové kriminality10.  

 Ministerstvo financí ČR 

Oblastí závislostního chování, konkrétně oblastí hazardních her, se na Ministerstvu financí ČR (MF) 

zabývá primárně Odbor procesní agendy a regulace hazardu11. 

Nejdůležitější aktivitou související s oblastí závislostního chování je od září 2020 Rejstřík fyzických 

osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (Rejstřík), který slouží k zamezení přístupu 

vyloučených fyzických osob k hazardním hrám12. K 03. lednu 2022 bylo v Rejstříku zapsáno celkem 

191 884 osob, o zápis do Rejstříku si dobrovolně požádalo 2276 osob13. 

V r. 2021 také pokračoval trend pozvolného snižování počtu technických zařízení a herních 

prostorů, kdy k 03. lednu 2022 bylo povoleno 29 516 technických zařízení (32 800 v r. 2020). Počet 

herních prostorů poklesl z 1223 v r. 2020 na 914 k 3. lednu 2022. 

Další významnou aktivitou, která probíhala od r. 2020, je proces komplexního vyhodnocení nové 

regulace hazardních her na území České republiky od r.  2017 (ex-post RIA), který byl schválen 

vládou ČR dne 13. září 2021. Ex-post RIA se zaměřuje na regulaci v oblasti hazardních her 

(zejména zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her) jako celek a významnou 

pozornost věnuje kromě otázek zodpovědného hraní i internetovým hazardním hrám, přestupkům 

v oblasti her, povolovacímu řízení, dani z hazardních her nebo analýze ASTERIG, kdy je hodnocena 

funkčnost aktuálních institutů a případně navrhována další opatření.  

Další standardní činností je vedení seznamu nepovolených internetových her a s tím související 

řízení s provozovateli těchto stránek. Od zavedení v r.  2017 do konce r.  2021 bylo do seznamu 

zapsáno celkem 330 internetových stránek, z toho 203 stránek za r. 2021. 

Od 01. ledna 2021 vešel v účinnost zákon č. 527/2020 Sb., kterým se novelizoval zákon 

o hazardních hrách, jenž zpřesnil právní úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti 

                                                      

 

9 Projekt Analýza drogové scény Karlovarského kraje v roce 2021–2022 byl podpořen částkou 240 tis. Kč. 

10 V r. 2021 šlo o projekty Nové syntetické drogy, Metodika zjištění chemické profilace drog, Možnosti zjišťování míry 

a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky, Omezení zdravotních následků v místech 

nelegální výroby narkotik, Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických 

agens po identifikaci nálezů neznámých látek. 

11 Dané problematice se věnuje také Odbor daně z příjmů a účetnictví a Odbor nepřímé a majetkové daně, Odbor 

rozpočtová politika strategických odvětví a Odbor strategie daňové politiky, spolupráce a správy, kdy byla dohodnuta 

účast generálního ředitele GŘC na jednáních RVKPP jako hosta. 

12 Na webových stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny podstatné informace související s Rejstříkem včetně 

interaktivních formulářů žádostí o zápis a výpis, návodů a odkazů na to, jak se do Rejstříku zapsat, podat žádost o výpis či 

o výmaz. 

13 Některé osoby mohou být zapsány do Rejstříku z více důvodů, proto prostý součet důvodů zápisu je vyšší než celkový 

počet vyloučených osob. 
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na hazardních hrách, výkaznictví v hazardních hrách a upravil definici čisté prohry mimo jiné 

u sebeomezujících opatření a vydávání pověření k odbornému posuzování a osvědčování 

a změnám ve vydávání odborné dokumentace těmito subjekty. 

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo s účinností od 01. února 2021 ke zvýšení sazeb spotřební daně 

u všech druhů tabákových výrobků, včetně zahřívaných tabákových výroků, a to o dalších 10 %. 

Další zvyšování pak bude účinné od 01. ledna 2022 a 01. ledna 2023. 

MF se dále aktivně zapojilo do formulace návrhu závěrů Rady EU k připravované revizi směrnice 

2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.  

Zástupce MF je členem Platformy evropských regulátorů hazardu (GREF), která se v r. 2021 

zabývala především změnami způsobenými pandemií COVID-19, eGamblingem, lootboxy a sdílení 

informací o legislativních změnách v jednotlivých státech.  

 Ministerstvo zemědělství ČR 

V oblasti závislostního chování se Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) pravidelně účastní jednání 

MPS SPA a MPS KOTA a rovněž spolupracuje při projednávání konzultačního materiálu, který byl 

v minulosti předložen ve věci regulace reklamy a propagace alkoholu MZ a ÚV. 

MZe je gestorem transpozice tabákové směrnice 2014/40/EU a vnitrostátním orgánem příslušným 

pro zabezpečení systému sledovatelnosti tabákových výrobků. 

V oblasti předpisů Evropské unie pro lihoviny je MZe gestorem k Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů 

lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení 

lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů 

a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008. Nařízení stanovuje pravidla pro definici, popis, obchodní 

úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin, líh a destiláty používané 

při výrobě alkoholických nápojů a používání zákonných názvů lihovin v obchodní úpravě a při 

označování jiných potravin než lihovin a je použitelné od 25. května 2021. 

MZe ve spolupráci s MZ a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) předkládá jednou 

ročně na jednání RVKPP Zprávu o zajištění a vyhodnocení kontrolní činnosti v souvislosti se 

zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a jeho prováděcími předpisy, se 

zaměřením na oblast tabákových a souvisejících výrobků (a alkoholu). Zpráva za r. 2019 a 2020 byla 

RVKPP předložena dne 23. června 2021. 

Kontrolu lihovin, alkoholických nápojů a tabákových výrobků vykonává v rámci úředních kontrol 

SZPI. V r. 2021 bylo SZPI odebráno 203 šarží lihovin a ostatních alkoholických nápojů. Z tohoto 

počtu nevyhovělo 26 šarží. Rovněž bylo odebráno 200 šarží piva, z toho bylo 17 šarží 

nevyhovujících. U ovocných vín, medoviny, cideru a jiných podobných nápojů bylo odebráno 60 

šarží, z toho nevyhověly 3. V r. 2021 SZPI provedla i s ohledem na zavedený nouzový stav celkem 

3696 kontrolních vstupů do 2303 provozoven za účelem prověření požadavků na produkci 

a uvádění na trh výrobků z révy vinné. V téměř pětině daných kontrol byla nevyhovující skutečnost 

(např. nevyhovění právním předpisům, nevyhovující parametry, nedostatky při ověřování údajů na 

etiketě). V r. 2021 SZPI zkontrolovala 1908 provozovatelů potravinářského podniku, z toho 

u 6 bylo zjištěno, že v místě prodeje nebyl umístěn viditelný text zákazu prodeje alkoholických 

nápojů osobám mladším 18 let, a v 1 případě byl zjištěn prodej alkoholické nápoje 

prostřednictvím prodejního automatu.  

V r. 2021 bylo provedeno 425 kontrol v oblasti tabákových výrobků. Všechny již uzavřené 

odebrané vzorky vyhověly požadavkům právních předpisů s výjimkou 2 vzorků žvýkacího tabáku, 

který nebyl označen údaji v českém jazyce. 

V r. 2021 proběhla mimořádná kontrola zaměřující se na dodržování povinností hospodářských 

subjektů na sledovatelnost tabákových výrobků. Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret 

musí být označeny jedinečným identifikátorem a musí být zaznamenáván jejich pohyb. Bylo 
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provedeno 85 kontrol u 46 kontrolovaných osob. Při 6 kontrolách byl zjištěn nevyhovující stav 

týkající se pohybu těchto výrobků. 

V r. 2020 byl projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, který mj. implementuje 

ustanovení prováděcích předpisů EU týkajících se tabáku. Návrh zákona byl v lednu 2021 schválen. 

MZe každoročně vydává publikaci Panorama potravinářského průmyslu, která přináší ucelený 

pohled na aktuální situaci a stav potravinářského průmyslu v ČR. 

Zástupci MZe jsou na evropské úrovni členy několika pracovních orgánů, např. Pracovní skupina 

pro zemědělské kontaminanty v potravinách, Výbory pro lihoviny, Expertní skupiny pro politiku 

v oblasti tabáku. MZe dále jako spolugestor zastupuje ČR na jednáních Konference smluvních stran 

WHO FCTC a rovněž se zapojí do Společné akce v oblasti tabáku (JATC II), a to v pozici 

spolupracujícího partnera pro pracovní balíčky WP 6 (Enforcement of tobacco product regulation) 

a WP 7 (Health impact and regulatory implications of e-cigarettes and novel tobacco products). 

V r. 2021 byly v oblasti tabáku diskutovány především praktické aspekty nově zavedeného 

celoevropského systému sledovatelnosti tabákových výrobků a mechanismus určení 

charakteristické příchuti jiné než tabák. 

Na evropské úrovni bylo rovněž podáno velké množství žádostí o povolení uvádění na trh CBD 

přírodního charakteru (nebo produktů obsahujících přírodní CBD) jako nové potraviny. 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) v oblasti politiky závislostního chování kontroluje 

dodržování platné právní úpravy v oblasti reklamy na alkohol podle zákona č. 40/1999 Sb., 

o regulaci reklamy. V souvislosti s tímto MPO úzce spolupracuje s krajskými živnostenskými úřady 

(KŽÚ) a Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP), a to zejména ohledně porušení zákona týkající se 

reklamy na alkoholické nápoje. 

V r. 2021 KŽÚ a MHMP obdržely celkem 3 podněty na závadnou reklamu týkající se alkoholických 

nápojů, přičemž pouze v 1 případě došlo k porušení zákona. Ve sledovaném období KŽÚ a MHMP 

rovněž provedly 8 kontrol reklamy na alkoholické nápoje, přičemž v žádném případě nebyla 

reklama považována za závadnou. Ve 296 případech nebyly shledány důvody pro zahájení 

kontroly, přičemž ve 239 případech se jednalo o nová digitální média v oblasti reklamy. 

Zástupci MPO (odboru živností a spotřebitelské legislativy) se rovněž v listopadu 2021 zúčastnili 

webináře WHO k redukci užívání alkoholu Population-wide interventions for reducing alcohol 

consumption: what is the per capita consumption indicator telling us?. Setrvale jsou podřízené 

správní orgány ze strany MPO upozorňovány, aby reklamě na alkohol věnovaly v rámci své 

kontrolní činnosti zvýšenou pozornost. 

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) se i v r. 2021 účastnilo jednání Horizontální pracovní skupiny 

pro drogy Rady EU (HDG). Aktivně spolupracovalo s OPK na přípravě instrukcí, koordinovalo 

přípravu projednávaných bodů s relevantními odbory MZV. Zvláštní pozornost pak byla věnována 

probíhajícím dialogům EU se třetími zeměmi v oblasti drogové problematiky, s důrazem na 

spolupráci se zeměmi západního Balkánu. 

Současně Odbor OSN MZV ČR společně s OPK připravoval mandáty na jednání Komise OSN pro 

narkotika (CND) a pozorně sleduje projednávanou problematiku skrze své zástupce Stálé mise ČR 

při OSN ve Vídni. 

Vedle toho se MZV aktivně zapojilo do příprav předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) v oblasti 

protidrogové politiky, a to nejen v rámci analýzy aktuální agendy EU a jejího zachycení v materiálu 

Mapování sektorových agend v rámci příprav CZ PRES 2022, ale i co se týče výběru národních 

priorit ČR. 
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 Ministerstvo obrany ČR 

Politika v oblasti závislostního chování je na Ministerstvu obrany ČR (MO) součástí systému 

primární prevence rizikového chování (PPRCH). Koordinace v oblasti závislostního chování je 

zabezpečena Rezortní komisí pro prevenci (Rezortní komise), která je poradním, koordinačním 

a iniciujícím orgánem ministra obrany ke stanovení priorit a řešení otázek spojených 

s problematikou prevence. K realizaci úkolů PPRCH byly zřízeny výkonné orgány pro prevenci, 

např. komise pro prevenci a poradce pro prevenci. Rezort MO má stálé zastoupení v MPS SPA 

a zabezpečuje účast na jednáních MPS KOTA.  

V rámci koordinace realizace úkolů PPRCH, doporučila Rezortní komise pro r. 2021 vzdělávací 

témata Látkové a nelátkové závislosti, Problémové užívání psychoaktivních léčivých přípravků 

a Rizikové chování v dopravě. V r. 2021 byly na 7 ambulancích Center zdravotních služeb 

prováděny intervence v oblasti tabáku a tabákových výrobků, které zabezpečily speciálně 

vyškolené zdravotní sestry. V rámci vzdělávání bylo v r. 2021 provedeno celkem 116 přednášek 

s tématikou integrované protidrogové politiky. V rámci soustředěné odborné přípravy rezortních 

lektorů prevence se v listopadu 2021 uskutečnil seminář k problematice závislostí na téma 

Zápisník alkoholičky - Zápisník abstinentky. 

Kromě orientačních vyšetření ke zjištění obsahu alkoholu a jiných návykových látek byla 

u stanovených skupin personálu rezortu MO prováděna i odborná laboratorní vyšetření na OPL. 

V r. 2021 bylo orgány Vojenské policie provedeno celkem 7649 kontrolních akcí, při kterých bylo 

zkontrolováno 11 118 osob. Vojenským zdravotním ústavem byl nadále provozován informační 

systém drogové epidemiologie DROGIS.  

V r. 2021 byly z důvodu pandemie COVID-19 v omezené míře realizovány např. úkoly v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a  volnočasové aktivity přispívající ke sladění rodinného 

a pracovního života. Zkušenosti ukázaly, že je třeba připravit i jiné, distanční, formy aktivit. 

V r. 2021 zpracovala Vojenská policie podklady do Zprávy MV o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku na území ČR v roce 2020 a Zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti a pořádku 

v rezortu MO v roce 2020.  

V r. 2021 bylo zahájeno zpracování rezortního Akčního plánu 2022–2024 k realizaci Koncepce 

primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020 až 

2027, který zahrnuje i opatření a úkoly v oblasti prevence závislostí.  

V rámci rezortního Programu integrované protidrogové politiky bylo celkem realizováno 25 

projektů v celkové částce 756 tis. Kč zaměřených na stanovené cílové skupiny personálu rezortu 

MO s vyšší mírou rizikového chování.  

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje podporu 

obcím v procesu sociální integrace a odbornou koordinaci řešení sociálního vyloučení na národní 

úrovni. Základním nástrojem při řešení sociálního vyloučení v konkrétní obci je platforma 

lokálního partnerství, na jejíž úrovni probíhá síťování a propojování relevantních místních aktérů, 

které je nezbytným předpokladem pro implementaci integračních procesů a koordinovaně řeší 

jednotlivé problematické oblasti (např. bezpečnost, zdraví, dluhy). Na jednáních dochází k vytyčení 

strategických cílů a naplánování konkrétních opatření pro jejich naplňování, a to prostřednictvím 

Strategického plánu sociálního začleňování. 

V rámci koordinovaného přístupu je věnována pozornost také oblasti bezpečnosti a prevence 

kriminality. Oblasti závislostního chování se věnovaly i projekty terénního programu na Vítkovsku 

(Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku) organizace Renarkon, kontaktního 

a poradenského centra ve Žďáru nad Sázavou organizace Kolpingovo dílo ČR, terénního 

programu v Postoloprtech organizace DRUG-OUT Klub, Poradny pro závislosti Varnsdorf, 

kontaktního centra ve Valašském Meziříčí organizace AGARTA a Ústavu prevence a léčby závislostí 
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A Kluby Brno. V lokalitě Kadaň probíhala z podpory OPZ činnost organizace Světlo Kadaň formou 

terénních programů. 

Protidrogovou prevenci a adiktologické služby Agentura projednávala také v obcích Vřesová, 

Litvínov, Žatec a Děčín, kde mají místní aktéři tendenci řešit problémy drogových závislostí 

represivně.  

V r. 2021 byl zpracován návrh tematického akčního plánu (TAP) města Štětí pro období 2022–

2024 na téma zdraví, včetně závislosti na alkoholu, patologické hráčství a zvyšujícího se problému 

užívání nelegálních drog. Opatření navrhuje do r. 2024 realizaci 6 akcí zaměřených toto téma. 

 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Koordinační roli na Ministerstvu spravedlnosti (MSp) ve vztahu k politice v oblasti závislostního 

chování plní zejména oddělení inspekce, odbor milostí a inspekce, sekce vězeňství a resortní 

kontroly.  

V reakci na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 19/07 „Majetek a peněžní 

prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky“ byl 

v průběhu r. 2021 ve spolupráci MSp a Vězeňské služby ČR připravován materiál Revize Koncepce 

vězeňství do roku 2025. Nově byla zpracována strategická část koncepce, ve které bylo 

zohledněno jak vyhodnocení plnění koncepce vězeňství za dosavadní období, tak reálné možnosti 

Vězeňské služby ČR ve zbývajícím kratším období platnosti koncepce (2023-2025) a informace 

týkající se předpokládaných finančních nákladů koncepce a způsobu jejich úhrady. Materiál bude 

v prvním pololetí r. 2022 předložen ke schválení vládě ČR. 

Na aktivitách v oblasti závislostního chování se shodně jako v předchozích letech nadále podílejí 

v rámci své působnosti také podřízené organizace ministerstva, Vězeňská služba ČR (VS ČR), 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Probační a mediační služba a Justiční akademie. 

VS ČR dlouhodobě plní aktivity v oblasti snižování nabídky drog (např. kontroly a prohlídky 

zaměřené na zabránění průniku omamných a psychotropních látek (OPL) do objektů VS ČR, 

odhalování organizované trestné činnosti v oblasti návykových látek)). V oblasti snižování 

poptávky a snižování škod jsou hlavními aktivitami zajištění substituční léčby, detoxifikace, 

poskytování adiktologické péče, zajišťování soudně nařízeného ochranného léčení, činnosti 

bezdrogových zón a poraden drogové prevence apod. Ve spolupráci s MSp VS ČR v r. 2021 

otevřela za účelem navýšení kapacity pro provádění ochranného léčení ve Věznici Heřmanice nově 

specializovaný oddíl ochranného léčení pro 28 mužů v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení 

věznice s ostrahou. 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) určuje hlavní výzkumné úkoly zaměřené 

specificky na problematiku trestné činnosti související s OPL či na delikventní uživatele OPL. 

V r. 2021 zůstával v platnosti Střednědobý plán výzkumné činnosti IKSP na období 2020-2023. Na 

období 2021 – 2023 je plánován především výzkumný úkol „Návaznost penitenciární a 

postpenitenciární péče  o odsouzené uživatele drog“, který je zaměřen na systém služeb pro 

uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu, především na 

jejich návaznost a kontinuitz práce s vězněnými a následně propuštěnými uživateli drog s cílem 

zabránit jim v návratu k užívání drog či přimět je k přechodu na méně rizikový vzorec užívání drog, 

a snižovat pravděpodobnost jejich kriminální recidivy. 

 Zmocněnkyně vlády pro lidská práva  

V oblasti politiky závislostního chování proběhlo v r. 2020 výzkumné šetření realizované 

oddělením Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní 

menšiny ve spolupráci s OPK s cílem získání podkladů pro lepší nastavení politik a aktivit v oblasti 

závislostního chování (viz Výroční zpráva o činnosti RVKPP za r. 2020). V r. 2021 nebyly realizovány 

aktivity v oblasti politiky závislostí.  
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 Policejní prezidium 

Zástupci Národní protidrogové centrály SKPV (NPC) se jako stálí členové Metodické rady 

policejního prezidenta pro prevenci účastní jednání a dalších aktivit v oblasti prevence, zabývají se 

trestní činností na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami 

a jedy a podílí se na legislativních procesech v oblasti návykových látek. Zároveň se účastní 

mezinárodních jednání a konferencí pořádaných organizacemi EMCDDA, CND, INCB, UNODC 

a dalšími. V r. 2021 pokračovala spolupráce na regionální úrovni, která je zaměřena na specifika 

evropského drogového trhu se zaměřením na středoevropský region. Patří sem zejména 

pravidelná setkání pracovních skupin CRYSTAL, SYNDEC. V r. 2021 se uskutečnila závěrečné 

konference projektu Colaboration for Dismantling Drugs Distribution an Ilicit Laboratories 

financovaného z EU, který zásadním způsobem napomohl k provázání dostupných informací 

o metamfetaminových nelegálních drogových trzích v Evropě, prohloubení akceschopné 

spolupráce orgánů vymáhajících právo a pojmenování produkčních, distribučních a uživatelských 

trendů v této oblasti. 

Od r. 2021 Policie ČR nabízí preventivní program Tvoje cesta načisto, NPC je odborným garantem 

programu. Rovněž pokračoval již desátým rokem projekt NPC Správným směrem. U příležitosti 

výročí 30 let založení NPC vznikla v Muzeu Policie ČR nová expozice, která zahrnuje edukativní 

a prožitkovou část, zaměřenou na potírání drogové trestné činnosti a novodobé trendy drogové 

problematiky. NPC dále vydává recenzovaný čtvrtletník Drugs & Forensics Bulletin. 

NPC v r. 2021 předložila další seznam více jak 300 nových psychoaktivních látek k posouzení 

skupině EWS a zařazení na seznamy zakázaných látek do NV č. 463/2013 Sb. s plánovanou 

účinnosti v 1. polovině r. 2022. V rámci vnitroresortního připomínkového řízení se NPC vyjadřuje 

k právním předpisům v oblasti návykových látek (novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách). V r. 2021 byla ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR připravena změna nařízení 

vlády č. 454/2009 Sb., která zařazuje 53 nových látek s anabolickým a jiným hormonálním 

účinkem. 

V r. 2021 pokračoval projekt operativně taktická vozidla, jehož cílem je posílení akceschopnosti 

a výkonnosti specialistů PČR při boji se závažným, organizovaným či přeshraničním zločinem se 

zaměřením na odhalování a objasňování drogové kriminality.  

 Asociace krajů ČR 

Velká část aktivit Asociace krajů ČR (AKČR) v oblasti závislostního chování byla v r. 2021 přesunuta 

do online prostoru. AKČR sledovala dopady pandemie COVID-19 na adiktologické služby, na 

služby prevence, ale také na pracovní skupiny věnující se protidrogové problematice 

v jednotlivých krajích. Během jednání AKČR byly sdíleny informace, potřeby a zkušenosti 

vyplývající ze změn zejména v oblasti adiktologických služeb během pandemie. 

 Společnost pro návykové nemoci 

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) se nadále 

zaměřovala na podporu udržení činnosti služeb, vytvořila obecná doporučení k udržení 

dostupnosti služeb a doporučení k substituci pervitinu.  

SNN je rovněž zapojena do reformy psychiatrie a adiktologie, kde dohlíží zejména nad reformním 

uvažováním v lůžkové péči, a v rámci kterého bylo uzavřeno memorandum o spolupráci s A.N.O. 

a ČAA. V rámci Sekce dětské a dorostové adiktologie (Sekce DADA) vznikl první návrh koncepce 

dětské péče určený pro vnitřní diskusi SNN a pracovní překlad screeningu pro těhotné uživatelky, 

dále vzniklo metodické doporučení v oblasti ochranné léčby a standard substituční léčby. 

SNN spolupracuje na materiálu definujícím další požadavky a rámec pro rozvoj úhrad adiktologů 

v rámci návrhu nových lékařských výkonů. 

V oblasti mezinárodní spolupráce je SNN nadále členem ICARA a v rámci možností se podílí na 

činnosti. Na Ceně adiktologie byl oficiálně představen program National Chapters Czech Republic, 
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jehož prostřednictvím se ČR zapojila do činnosti ISSUP14 a stala se oficiálně součástí tohoto 

mezinárodního programu. K dispozici tak jsou nyní pro členy SNN různé webináře a online zdroje 

zdarma.  

SNN navrhla v rámci zdravotních výkonů nové výkony: komplexní vyšetření lékařem s odborností 

návykové nemoci, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, podání a výdej substituční látky, rodinná 

terapie u pacientů s návykovou nemocí, skupinová terapie, individuální terapie, vyšetření na 

alkohol a nelegální drogy a antabusová reakce. Cílem této revize je zhodnotit práci lékaře v oboru 

návykové nemoci, přilákat nové lékaře do oboru a k absolvování certifikovaného kurzu v oboru 

návykové nemoci a rozšíření substituční terapie. Nové výkony byly vloženy do databáze MZ, 

očekává se jejich projednání Pracovní skupinou k Seznamu výkonů MZ. 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

Stejně jako v předchozím roce ovlivnila v r. 2021 činnost Asociace poskytovatelů adiktologických 

služeb ČR (APSS), včetně Sekce adiktologických služeb, pandemie COVID-19. Velká část zástupců 

členů sekce byla zapojena v pracovních skupinách projektu RAS a do konzultace dalších materiálů 

z oblasti sociálních služeb a protidrogové politiky, např. financování adiktologických služeb, 

spuštění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. 

Členské organizace se připojili k Týdnu sociálních služeb. Podle aktuálních možností služeb ve 

vztahu k epidemiologické situaci, některé z nich realizovaly Dny otevřených dveří online formou 

a související aktivity (např. diskusní fórum pro pracovníky OSPOD) s cílem udržet spolupráci i za 

ztížených podmínek. 

 Asociace nestátních neziskových organizací 

V r. 2021 byla stejně jako v uplynulých letech klíčovým obsahem činnosti Asociace nestátních 

organizací (A.N.O.) advokační činnost a plnění úkolů vyplývajících z role jediné střešní organizace 

pro poskytovatele adiktologických služeb především (avšak nejen) z řad nestátních organizací.  

V r. 2021 se uskutečnilo 10 jednání Rady A.N.O., 1 pracovní/diskuzní setkání se členy A.N.O. 

a 1 jednání Valné hromady členů A.N.O.  

V průběhu roku A.N.O. sdílela významné informace s členskými organizacemi prostřednictvím 

Newsletteru a byla v pravidelném kontaktu se členy SNN, spolupracovala s APSS, s ČAA, s Unií 

zaměstnavatelských svazů (UZS) a s dalšími relevantními subjekty. Účastnila se online jednání 

pracovních orgánů RVKPP a Magistrátu hl. m. Prahy, a samotné RVKPP. 

V březnu se A.N.O. zúčastnila hodnotícího webináře k Protidrogové strategii EU 2021–2025 a také 

spolupracovala s Pompidou Group na tvorbě publikace představující zkušenosti a reakce 

pracovníků v tzv. první linii a lidí užívajících drogy s pandemií COVID-19. 

V rámci své činnosti A.N.O. dále připomínkovala řadu pracovních materiálů, např. Návrh postupu 

a realizace opatření v době epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory 

duševního zdraví na školách nebo návrh metodiky MŠMT Postupy při práci s dětmi vyžadující 

výchovně léčebnou péči v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v zařízeních pro 

preventivně výchovnou péči, a výstupy projektu RAS. 

V závěru r. 2021 se A.N.O. intenzivně věnovala především nedostatečnému objemu finančních 

prostředků na projekty protidrogové politiky na r. 2022, kombinaci finančního deficitu společně 

s propady ve financování způsobenými pandemií (inflace, nárůst cen energií, přijetí nových 

platových tabulek apod.) a situaci kolem příprav státního rozpočtu na r. 2022. 

V r. 2021 pokračoval ve své činnosti projekt Právní poradna A.N.O. Těžiště práce i v r. 2021 

spočívalo zejména v poskytování právních konzultací, zejména v otázkách odvětví trestního, 

                                                      

 

14 ISSUP je největší globální adiktologickou odbornou společností s více než 17 tisíci členy. 
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správního, občanského a rodinného práva. A.N.O. také pokračovala v realizaci projektu Informační 

kampaň o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro uživatele návykových látek a hazardní 

hráče (projekt Zůstaň nad vlivem). 
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7 Rozdělení a čerpání finančních prostředků 

 Rozdělení finančních prostředků v roce 2021  

V průběhu r. 2021 byly prostředky rozpočtu určené na protidrogovou politiku navýšeny 

na celkovou částku v objemu 308 270 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu čerpané na 

národní dotace činily celkem 292 500 tis. Kč, prostředky na odborné činnosti vč. monitorování 

stavu v oblasti závislostí činily celkem 2 051,2 tis. Kč a výdaje kapitálové činily 456,8 tis. Kč. V rámci 

běžných výdajů bylo využito spolufinancování části specifických výdajů NMS v rámci grantu 

poskytnutého z rozpočtu EMCDDA. Tyto prostředky byly v r. 2021 čerpány v celkovém objemu 

2 292,1 tis. Kč. V průběhu r. 2021 pokračovala rovněž realizace projektu 

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS) 

se zahájením v září 2016 a dokončením v srpnu 2021.15 Projekt RAS byl spolufinancován 

z prostředků ESIF v rámci OP Zaměstnanost. Na zabezpečení realizace klíčových aktivit tohoto 

projektu bylo v r. 2021 vynaloženo celkem 10 969,9 tis. Kč. 

 Čerpání finančních prostředků v roce 2021 

 Finanční prostředky na realizaci projektů protidrogové politiky 

V r. 2021 byla realizována dvě kola dotačního řízení v rámci dotačního titulu Protidrogová politika 

z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.  

Celkem bylo v r. 2021 podpořeno 248 projektů v celkové výši 292 500 tis. Kč. V rámci prvního kola 

dotačního řízení byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 263 454 tis. Kč a bylo podpořeno 

celkem 212 projektů protidrogové politiky. V rámci druhého kola bylo alokováno celkem 29 046 

tis. Kč a podpořeno celkem 80 projektů.  

V r. 2021 nedošlo k vratkám poměrné části poskytnuté dotace. Strukturu v členění podle právní 

subjektivity příjemce dotace, podle typu poskytovaných služeb a distribuce do jednotlivých oblastí 

podpory (alkohol, tabák, nelegální návykové látky a hazardní hraní) k 31. 12. 2021 uvádí tabulka 

7-1, tabulka 7-2 a tabulka 7-3. 

tabulka 7-1: Struktura dotací podle právní formy příjemce v dotačním řízení v r. 2021 

(k 31. 12. 2021) 

Právní forma Požadavek Dotace 

Církev 15 620 753 10 029 000 

Obecně prospěšná společnost 165 383 115 114 980 000 

Příspěvková organizace kraje 1 249 000 1 002 000 

Spolek 56 713 263 40 738 000 

Ústav 149 321 700 107 309 000 

Zájmové sdružení právnických osob 4 499 350 2 832 000 

Příspěvková organizace obce 2 991 762 826 000 

Příspěvková organizace státu** 17 301 624 8 327 000 

Společnost s ručením omezeným 10 368 631 5 606 000 

Jiné 3 535 349 851 000 

Celkový součet 426 984 547 292 500 000 

Pozn.: ** Žádosti příspěvkových organizací státu byly posouzeny a finanční částka ve výši odpovídající výši dotace byla dle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly resortu Ministerstva 

zdravotnictví ČR, které poskytlo organizacím finanční prostředky odpovídající výši přiznané dotace formou příspěvku 

z rozpočtu zřizovatele. 

                                                      

 

15 registrační číslo projektu: CZ.03.0.63/0.0/0.0/15_030/0003035 
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tabulka 7-2: Struktura dotací distribuovaných v rámci dotačního řízení v r. 2021 do jednotlivých typů 

služeb (k 31. 12. 2021) 

Typ služby Požadavek  Dotace 

Primární prevence 33 253 703 20 023 000 

Poradenství 15 735 632 8 022 000 

Nízkoprahové programy 155 730 391 111 878 000 

Detoxifikace 5 260 108 2 736 000 

Ambulantní léčba (včetně substituční léčby) 109 716 175 73 298 000 

Služby doléčování a následné péče 28 425 470 18 635 000 

Terapeutické komunity 37 752 929 34 834 000 

Adiktologické služby ve vězení 14 671 814 11 836 000 

Projekty informační, výzkumné 19 314 327 6 671 000 

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 3 779 688 1 497 000 

Stacionární péče 3 344 310 3 070 000 

Celkový součet 426 984 547 292 500 000 

tabulka 7-3: Návrhy dotací rozdělené podle oblastí protidrogové politiky v r. 2021 (k 31. 12. 2021) 

Oblast podpory Požadavek Dotace 

Alkohol 14 851 746 3 174 000 

Drogy 299 326 056 220 814 000 

Gambling 30 869 397 18 986 000 

Integrované služby* 80 333 789 48 644 000 

Tabák 1 603 559 882 000 

Celkový součet 426 984 547 292 500 000 

Pozn.: Cílové skupiny se v rámci projektů prolínají, proto jde o orientační rozdělení podle prioritního zaměření 

podpořených projektů. * Integrované služby se zabývají více typy závislostního chování, nelze rozlišit primární cílovou 

skupinu.  

 Finanční prostředky na odborné činnosti OPK 

V rámci zajištění odborných činností OPK v r. 2021 bylo nezbytné zajistit upgrade a rozvoj webové 

aplikace pro administraci dotačního řízení a její provozní servis.  

Do r. 2021 se přesunula část realizace, která nebyla dokončena v předchozím roce, v němž se 

dodavateli nepodařilo dokončit všechny plánované práce spojené s upgradem uvedené webové 

aplikace. Realizace poslední fáze upgradu webové aplikace se uskutečnila v r. 2021, Úřad byl 

nucen upravit rozpočet kapitálových výdajů r. 2021, kapitálové výdaje byly navýšeny 

o nevyčerpané prostředky účelově určené na dokončení části 3. fáze upgradu a rozvoje webové 

aplikace – dotace protidrogové politiky. V r. 2021 tak bylo vynaloženo v rámci této investiční akce 

(část 3. fáze a 4. fáze upgradu webové aplikace) celkem 456,8 tis. Kč. OPK uhradil v r. 2021 rovněž 

mandatorní příspěvek Pompidou Group, protože Úřad vlády ČR přijal roli gestora členství ČR 

v této platformě (587,7 tis. Kč). V rámci odborných činností byly vynaloženy finanční prostředky 

rovněž na zabezpečení předtiskové přípravy a tisku bulletinu Zaostřeno, avšak ve velmi 

omezeném rozsahu (366,1 tis. Kč). Na zajištění sběrů, kontroly a vkládání dat do databází pro 

zpracování dat pro informační systémy a monitorování stavu v ČR v oblasti závislostí bylo v r. 2021 

vynaloženo pouze 842 tis. Kč. Nízké čerpání finančních prostředků na zajištění sběrů dat 

o závislostech v r. 2021 výrazně ovlivnila opatření zavedená v době jednotlivých vln pandemie 

COVID-19, která významně snížila kapacitní možnosti smluvních partnerů zajišťujících sběry 

a kontroly získaných dat v rámci monitoringu. Další běžné výdaje se týkaly zajištění správy 

a údržby informačního portálu drogy-info.cz a dalších ICT služeb (199,8 tis. Kč), výdaje na překlady 

odborných textů určených ke zveřejnění činily pouze 50,3 tis. Kč (Úřad vlády ČR v průběhu r. 2021 

připravoval a realizoval zadávací řízení na překlady a tlumočení na následující 4 roky, čímž došlo 

k ukončení smlouvy se stávajícím překladatelem, který tyto práce dosud vykonával výhradně pro 

potřeby OPK). Do financování běžných výdajů týkajících se většiny realizací NMS, byly z části 

zapojeny prostředky z rozpočtu EU – blíže viz Rozdělení finančních prostředků v roce 2021, str. 52. 

Vzhledem k tomu, že se v r. 2021 nepodařilo znovuobnovit proces certifikací a s tím spojená 

místní šetření, OPK v r. 2021 nečerpal finanční prostředky rozpočtované na zajištění realizace 

http://www.drogy-info.cz/
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místních šetření odborné způsobilosti adiktologických služeb v rámci systému certifikací kvality 

adiktologických služeb, ani na zajištění vzdělávání certifikátorů zaměřené mj. i na studium 

inovovaných Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb – blíže viz Certifikace odborné 

způsobilosti adiktologických služeb, str. 21.  

 



  

55 

 

8 Výhled činností na rok 2022 

 Materiály nelegislativní povahy předložené k projednání vládou 

 Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2021 (leden 2022), 

 Závěrečné vyhodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019–2021 (únor 2022), 

 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2022–2024 (duben 2022), 

 Plnění opatření obsažených ve Stanovisku Úřadu vlády České republiky, Ministerstva 

spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ke 

Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/12 (duben 2022), 

 Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR na rok 2023 (červenec 

2022), 

 Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2022 (listopad 2022). 

 Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky 

 Příprava a koordinace CZ PRES ve 2. pol. r. 2022 pro oblast protidrogové politiky, 

 Implementace výstupů projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky (OP Zaměstnanost), 

 Realizace Národního plánu Eliminace VHC mezi uživateli drog v letech 2019–2021, 

 Pokračování realizace pilotního projektu distribuce naloxonu mezi uživateli drog v ČR, 

 Závěrečné vyhodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence 

a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021, 

 Příprava, přijetí a realizace Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2022–2024. 

 Aktivity Drogového informačního systému na r. 2022 

 Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2020–2022 (NMS), 

 Příprava Zprávy o nelegálních drogách v České republice 2022, 

 Příprava Zprávy o digitálních závislostech v České republice 2022, 

 Příprava dalších tematických zpráv podle doporučení Poradního výboru pro sběr dat 

o závislostech. 

*** 
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9 Zkratky 

 

AKČR  Asociace krajů ČR 

A.N.O.  Asociace nestátních 

organizací poskytujících 

adiktologické a sociální 

služby pro osoby ohrožené 

závislostním chováním 

AP hazard Akční plán pro oblast 

hazardních her 

AP  akční plán 

APSS  Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

CEDR   Centrální registr dotací ze 

státního rozpočtu 

CELAC  Společenství 

latinskoamerických a 

karibských států  

CND  Komise OSN pro narkotika  

COPOLAD Program spolupráce v 

oblasti protidrogových 

politik mezi Evropskou unií, 

Latinskou Amerikou a 

karibskými zeměmi 

ČAA  Česká asociace adiktologů 

DRID drug-related infectious 

diseases (klíčový indikátor 

infekce spojené s užíváním 

drog) 

DRD drug-related deaths and 

mortality (klíčový indikátor 

úmrtí spojená s užíváním 

drog a mortalita uživatelů 

drog) 

EMCDDA Evropské monitorovací 

centrum pro drogy 

a drogovou závislost 

ESF  Evropský sociální fond 

ESIF  Evropské strukturální a 

investiční fondy 

ESPAD   Evropská školní studie 

o alkoholu a jiných drogách 

GPS  general population surveys 

(klíčový indikátor užívání 

drog v obecné populaci) 

GŘC  Generální ředitelství cel 

HDG  Horizontální skupina pro 

drogy Rady EU  

HMP  Hlavní město Praha 

ICT   Informační a komunikační 

technologie 

INHSU  Mezinárodní organizace 

zabývající se řešením 

problematiky infekční 

hepatitidy u uživatelů 

návykových látek  

INCB  Mezinárodní rada pro 

kontrolu narkotik 

IOPL  Inspektorát omamných a 

psychotropních látek 

IP RAS  Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb 

v rámci integrované 

protidrogové politiky 

(Individuální projekt 

systémový Rozvoj 

adiktologických služeb) 

KAD Klinika adiktologie 1. 

lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze 

MF  Ministerstvo financí ČR 

MMR  Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR 

MO  Ministerstvo obrany ČR 

MOPAC  projekt Monitorování 

národních politik týkajících 

se spotřeby alkoholu a 

snižování škod 

MPK  Meziresortní protidrogová 

komise 

MPO  Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR 

MPS KOTA  Meziresortní pracovní 

skupina k problematice 

komplexní ochrany před 

škodami působenými 

tabákem 
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MPS SPA Meziresortní pracovní 

skupina pro snížení škod 

působených alkoholem 

MPSV  Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR 

MSp  Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT  Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 

MV  Ministerstvo vnitra ČR 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

ČR 

MZe  Ministerstvo zemědělství ČR 

MZV  Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR 

NMS  Národní monitorovací 

středisko pro drogy a 

závislosti 

NPC  Národní protidrogová 

centrála 

NPS  nařízení o nových 

psychoaktivních látkách 

NRLUD  Národní registr léčby 

uživatelů drog 

NÚDZ  Národní ústav duševního 

zdraví 

NZIP  Národní zdravotnický 

informační portál 

OBSE  Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě 

OECD  Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a 

rozvoj 

OKF  Oddělení koordinace a 

financování 

OPK  Odbor protidrogové politiky 

OSN  Organizace spojených 

národů 

OSPRCH Odborná společnost pro 

prevenci rizikového chování 

PČR  Policie České republiky 

PDU  problem drug use (klíčový 

indikátor problémové 

užívání drog) 

PG  skupina Pompidou Rady 

Evropy 

PP  Policejní prezidium 

PS  pracovní skupina 

RVKPP  Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky 

SNN ČLS JEP Společnost pro návykové 

nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně 

SÚKL  Státní ústav pro kontrolu 

léčiv 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

TDI treatment demand indicator 

(klíčový indikátor žádosti o 

léčbu v souvislosti 

s užíváním drog) 

UNODC  Úřad OSN pro drogy a 

kriminalitu 

ÚZIS   Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR 

VFN  Všeobecná fakultní 

nemocnice 

VS  Vězeňská služba ČR 

VZP  Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky 

VZRe  Výbor zástupců regionů  

VZRI  Výbor zástupců resortů a 

institucí 

WHO  Světová zdravotnická 

organizace 
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