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I. Předseda a členové1 

Předseda: 

1. PhDr. Vladimír Špidla –  (předseda vlády) – do srpna 2004 

2.  JUDr. Stanislav Gross – od srpna 2004 

 

Výkonný místopředseda: 

1. PhDr. Petr Mareš –  (místopředseda vlády) – do srpna 2004 

2. JUDr. Jaroslav Bureš – od srpna 2004 

 

Další členové: 

1. ministryně zdravotnictví:   

       MUDr. Marie Součková – do dubna 2004 

       MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. – od dubna 2004 do srpna 2004 

MUDr. Milada Emmerová – od srpna 2004 

2. ministr vnitra  

Mgr. Stanislav Gross – do srpna 2004 

Mgr. František Bublan – od srpna 2004 

3. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

JUDr. Petra Buzková 

4. ministr práce a sociálních věcí 

Ing. Zdeněk Škromach 

5. ministr spravedlnosti 

JUDr. Karel Čermák – do června 2004 

JUDr. Pavel Němec – od srpna 2004 

6. ministr obrany 

Ing. Miroslav Kostelka –  do srpna 2004 

JUDr. Karel Kűhnl – od srpna 2004 

7.    ministr zahraničních věcí – od prosince 2004 

       JUDr. Cyril Svoboda 

8.    ministr financí                                                                                                                                              

       Mgr. Bohuslav Sobotka – od prosince 2004 

*** 

                                                           
1 Pozn.: se Statutu nevyplývá náplň činnosti. Odpovědnost, úkoly a aktivity jednotlivých členů jsou stanoveny 
Národní strategií protidrogové politiky na období 2001 – 2004 (schválená usnesením vlády č. 1045/2000) 
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II. Zaměstnanci sekretariátu RVKPP 

Činnost RVKPP (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje sekretariát 

RVKPP (dále jen „sRVKPP“), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. 

Usnesením vlády č. 643/2002 bylo v rámci sRVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti (NMS). V této souvislosti vláda příslušným způsobem upravila 

i Statut RVKPP. K zajištění plnění úkolů NMS provedl Úřad vlády reorganizaci sRVKPP. 

Počínaje lednem 2003 je sRVKPP v rámci organizačního členění Úřadu odborem, který se 

skládá ze dvou oddělení – NMS a administrativního (AO), počet tabulkových míst byl 

navýšen na 15.  

Personální obsazení sRVKPP a pracovní náplně: 

1. Mgr. Josef Radimecký, MSc. – ředitel sekretariátu – do prosince 2004 

2. Eva Špačková – asistentka ředitele sekretariátu  

3. Mgr. Václav Macek – zástupce ředitele a vedoucí administrativního oddělení (AO) 

4. RNDr. Alena Beránková –  dotace a kontrolní činnost (AO) 

5. Ing. Libuše Knytlová – dotace a kontrolní činnost (AO) 

6. Mgr. Vladimír Sklenář – horizontální koordinace (AO) 

7. Hana Rendlová – spolupráce s regiony (AO) 

8. Mirka Pragen –  zahraniční spolupráce (AO) 

9. MUDr. Viktor Mravčík – vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

drogové závislosti (NMS) 

10. Marie Coufalová – asistentka vedoucího NMS  

11. Mgr. Ondřej Petroš –  monitoring a výzkum (NMS) 

12. Mgr. Blanka Korčišová – monitoring a výzkum (NMS) 

13. Mgr. Pavla Lejčková –  monitoring a výzkum (NMS) 

14. Lenka Šťastná – evaluace kvality a efektivity (NMS) 

15. Ing. Eva Škrdlantová – vztahy s veřejností, dokumentace (NMS/AO) 

 

*** 
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III. Přehled činnosti 

1. Zasedání – přehled a základní projednávaná témata 

Celkem se uskutečnila 4 zasedání RVKPP.  

29. ledna 2004 

Program jednání: 

I. Přehled čerpání dotací z rozpočtové kapitoly VPS - výdaje na  protidrogovou politiku 

v roce 2003 

II. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na 

protidrogovou politiku v roce 2004  

III. Návrh na zřízení pracovních skupin pro přípravu národní strategie drogové politiky na 

období 2005 - 2009  

IV.    Návrh na ustavení Výboru pro udělování certifikací a jmenování jeho členů 

V.     Návrh na jmenování ředitele sekretariátu do Správní rady EMCDDA  

VI.     Různé:  

a) Informace o činnosti sekretariátu RVKPP v roce 2003 

b) Plán činnosti VZR na rok 2004 

c) Informace o struktuře Výroční zprávy o stavu ve věcech drog  

 

3. června 2004  

Program jednání: 

I. Návrh na dodatečné rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – 

výdaje na protidrogovou politiku v roce 2004 

II. Návrh změny statutu Výboru pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu – 

výdaje na protidrogovou politiku  

III. Návrh na přijetí ministra zahraničních věcí za člena RVKPP  

IV.    Informace z jednání Výboru zástupců resortů k návrhům na aktuální situaci 

v protidrogové politice a závěry z jednání Poradního výboru pro sběr dat o drogách 

V.     Informace o postupu prací při přípravě Národní strategie protidrogové politiky 2005 - 

2009  

VI.    Různé:  

a) Návrh na zřízení Systému včasného varování  

b) Návrh na přijetí zástupce Hygienické služby za člena Poradního výboru pro sběr   dat    

o drogách  
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8. listopadu 2004 
 
Program jednání 
 
I.      Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS – výdaje na 

protidrogovou politiku - III. kolo dotačního řízení pro rok 2004 

II.     Změna Statutu a Jednacího řádu Dotačního výboru RVKPP 

III. Návrh seznamu expertů spolupracujících s Dotačním výborem RVKPP při dotačním 

řízení pro rok 2005 

IV. Systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a 

psychotropních látek 

V.     Zavedení Systému včasného varování před novými syntetickými drogami (EWS) v ČR 

VI.    Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003 

         Různé: Jmenování korespondenta-koordinátora pro oblast kontroly prekursorů a 

pomocných látek pro spolupráci s orgány EU 

 
13. prosince 2004  
 
Program jednání:  

I. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

II. Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009 

III. Studie evaluace preventivních aktivit na taneční scéně 

IV. Změna statutu RVKPP 

V. Přehled nelegislativních úkolů a plán činnosti RVKPP na 1. pol. roku 2005 

 
2. Pracovní skupiny  

Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila RVKPP dosud tři stálé pracovní výbory, jejichž 

činnost zajišťuje sekretariát RVKPP:                                                                                                                  

Výbor zástupců resortů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  zřídila RVKPP 

svým usnesením dne 21. června 1999. Ve Výboru se setkávají pracovníci resortů, kteří 

v příslušném ministerstvu odpovídají za realizaci opatření a aktivit protidrogové politiky a 

projednávají v něm otázky postupu a spolupráce ve veřejné správě, zejména na centrální 

úrovni.  

Výbor RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu                        

– výdaje na protidrogovou politiku  byl zřízen usnesením RVKPP dne 21. června 1999. Výbor 

projednává projekty/žádosti o poskytnutí finančních dotací na programy protidrogové politiky 

a předkládá RVKPP návrhy na přidělení dotací. 
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Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách byl ustaven usnesením vlády č. 296 z 26. 

března 2003. Výbor je pracovním orgánem RVKPP, který dohlíží na činnost NMS při  

monitorování situace v oblasti užívání drog a jeho následků. Jeho členy jsou odborníci 

v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho dopadů z různých vědních oborů. 

Výbor pro udělování certifikací                                                                                                       

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila na jednání 29.1.2004 návrh na 

ustavení "certifikačního" výboru. Výbor schválen usnesením vlády ČR č.300/2005 

 

Pro plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004 zřizuje 

RVKPP na základě svého statutu stálé nebo ad hoc pracovní skupiny:  

a) Stálé pracovní skupiny 

Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina - 

Resortní koordinační skupina pro problematiku drog byla zřízena usnesením vlády č. 

427/2003. RKS je odpovědná za přípravu instrukcí na jednání Horizontální pracovní skupiny 

pro problematiku drog a instrukcí pro přípravu projednávání určité problematiky na 

COREPERech. Hlavním gestorem RKS je ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové problematiky, který v případě potřeby svolává pracovní schůzku RKS, či zašle 

spolugestorům podklady pro zpracování příslušné instrukce elektronicky. 

 

Pracovní skupina vertikální koordinace  byla zřízena v květnu 2003 na základě usnesení 

č. 4/0503 Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jejími členy jsou krajští 

protidrogoví koordinátoři, skupinu vede pracovnice sekretariátu pověřená koordinací 

spolupráce s kraji. Pracovní skupina se setkává jednou měsíčně. 

Jejím úkolem je např. zpracovávat pro RVKPP stanoviska a návrhy opatření protidrogové 

politiky ve vztahu ke krajům, podílet se na přípravě národní strategie protidrogové politiky, 

sjednocovat praxi realizace protidrogové politiky v krajích v souladu s národní strategií, 

sjednocovat postupy  při  sběru  dat  o užívání drog, jeho následků a o realizovaných 

opatřeních v krajích. Dvakrát ročně se pracovní skupina setkává s členy Výboru zástupců 

resortů. Cílem jejich setkání je výměna informací a zkušeností, jež přispívá k harmonizaci 

postupů ústředních orgánů státní správy a krajů při realizaci protidrogové politiky. 

Jejím úkolem je např. zpracovávat pro RVKPP stanoviska a návrhy opatření protidrogové 

politiky ve vztahu ke krajům, podílet se na přípravě Národní strategie protidrogové politiky, 

sjednocovat praxi realizace protidrogové politiky v krajích v souladu s národní strategií, 

sjednocovat postupy  při  sběru  dat  o užívání drog, jeho následků a o realizovaných 

opatřeních v krajích. Jednou až dvakrát ročně se pracovní skupina setkává s členy Výboru 
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zástupců resortů. Cílem jejich setkání je výměna informací a zkušeností, jež přispívá 

k harmonizaci postupů ústředních orgánů státní správy a krajů při realizaci protidrogové 

politiky. 

V roce 2004 byla stěžejním tématem setkání pracovní skupiny příprava Národní strategie na 

období 2005-9 (témata jednotlivých setkání: vytváření pracovních skupin, zastoupení 

krajských protidrogových koordinátorů v jednotlivých skupinách a vzájemná informovanost o 

výstupech jednotlivých skupin, SWOT analýza vertikální koordinace protidrogové politiky, 

stanovení milníků a indikátorů pří vytváření akčních plánů krajů). Dalším tématem byly 

připravované certifikace.  

 

Pracovní skupina NMS „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“ je 

složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské 

studie. Věnuje se metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů, sbírá 

výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru „Užívání drog v populaci“. 

V roce 2003 byl sledován postup realizace mezinárodní školské studie ESPAD a byla 

zahájena příprava celopopulačního průzkumu zaměřeného na užívání drog, jejímž 

realizátorem bude - podle metodiky EMCDDA – ÚZIS. Průzkum je plánován na rok 2004. 

  

Pracovní skupina evaluace a kvalita drogových služeb navázala na činnost pracovní 

skupiny „Akreditace“, jež byla zřízena v rámci Phare Twinning Projektu. Jejími členy jsou 

zástupci resortů, odborných sekcí Asociace nestátních organizací (A.N.O.), České lékařské 

společnosti – společnosti pro návykové nemoci J. E. Purkyně (SNN), sRVKPP a NMS. 

Hlavním cílem pracovní skupiny bylo vytvořit návrh jednotných, mezioborových standardů 

služeb pro uživatele drog a jednotného procesu certifikace jejich odborné způsobilosti pro 

zajištění kvality služeb. Tyto návrhy byly projednány RVKPP v říjnu 2003, která schválila 

jejich zavedení do praxe v roce 2004.  

 

Pracovní skupina NMS „Data trestněprávního sektoru“ se zabývá otázkami sjednocování 

sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelností na 

národní i mezinárodní úrovni. Členy pracovní skupiny jsou zástupci relevantních institucí 

veřejné správy (MV, MS, MF-GŘC), neziskového sektoru a další odborníci. 

 

b) Pracovní skupiny k Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 až 

2009 

Rada usnesením č. 6/1003 schválila základní teze pro přípravu Národní strategie drogové 

politiky na další období (Národní strategie). Současně uložila řediteli sekretariátu zahájit 
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práce na její přípravě a svým členům v rámci svých resortních kompetencí zajistit součinnost 

při zpracovávání návrhu.  

Při sestavování návrhu předešlé Národní strategie se osvědčila příprava jejích jednotlivých 

částí/oblastí v pracovních skupinách. Sekretariát RVKPP proto navrhl a RVKPP ustavila 

v souladu s čl. 7 jejího statutu pracovní skupiny i pro přípravu budoucí Národní strategie a 

současně využila některé již existující pracovní skupiny a pověřila je dočasně také činnostmi 

při zpracování některých částí Národní strategie. Členem každé pracovní skupiny byli i 

zástupci krajů a v souladu s usnesením vlády č. 10/2001 i odborné veřejnosti, protože 

záměrem bylo připravit Národní strategii, která bude rámcem pro aktivity státních i 

samosprávných orgánů stejně jako poskytovatelů odborných služeb. Zástupce krajů a 

odborné veřejnosti byli přizváni ke spolupráci a jmenováni členy pracovních skupin.  

V souladu s usnesením vlády č. 10/2001 byla činnost pracovních skupin zahájena SWOT 

analýzou stávající situace (zhodnocení situace z hlediska silných a slabých stránek, rizik a 

příležitostí). Cílem činnosti pracovních skupin bylo připravit hlavní teze do Národní strategie 

a zformulovat úkoly do Akčního plánu za danou oblast. První setkání pracovních skupin se 

uskutečnilo počátkem února 2004. Další setkání se uskutečnila podle potřeb tak, že  koncem 

července 2004 byly vládě předloženy finální návrhy Národní strategie. 

V souladu se statutem RVKPPP navrhl sekretariát Radě, aby pověřila výkonného 

místopředsedu jmenováním členů pracovních skupin na základě nominací. Sekretariát 

předběžně konzultoval členství s jednotlivými osobami.    

Oblasti Národní strategie a přehled pracovních skupin 

Činnost v pracovních skupinách probíhala podle následující struktury: 

I.  Hlavní oblasti:  

 Primární prevence  

 Léčba  

 Minimalizace rizik  

 Trestně-právní  – zřízena jako pracovní skupina NMS 

II.  Podpůrné oblasti: 

 Alkohol a tabák  

 Koordinace – vytvořena z VZR a PS Vertikální koordinace 

 Financování  

 Mezinárodní spolupráce  – zřízena jako resortní koordinační skupina pro EU 

 PR  
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Pracovní skupiny se sešly 4x v průběhu měsíců únor – duben 2004.  Dále se členové 

pracovních skupin podíleli na přípravě a připomínkování podkladů, na základě kterých byl 

zpracován návrh příští Národní strategie, jež  projednala a schválila vláda ČR (usnesení 

vlády ČR č.1305/2004).  

 
Přehled pracovních skupin pro přípravu Národní strategie drogové politiky 2005 – 

2009  

PS primární prevence 
 Jméno  Resort/Instituce  

1. Mgr. Vladimír Sklenář Sekretariát RVKPP 
2. Hana Rendlová Sekretariát RVKPP 
3. PhDr. Michal Miovský ČLS JEP 
4. Mgr. Martina Budínská  MŠMT 
5. Mgr. Michaela Veselá MV 
6. MUDr. Petra Griněnková MZ 
7. Mgr. Monika Zavadilová MPSV 
8. Lenka Skácelová P-centrum 
9. Mgr. Barbora Trapková Prev-centrum 
10. MUDr. Pavel Kubů SZÚ 
11. PhDr. Ing. Vratislav Pokorný MO 
12. KPK zástupce krajů 
13. KPK zástupce krajů 

 
 
 
 
 
Léčba a následná péče 
 Jméno  Resort/Instituce 

1. Mgr. Lenka Šťastná  Sekretariát RVKPP 
2. Mgr. Blanka Korčišová Sekretariát RVKPP 
3. MUDr. Petra Griněnková MZ 
4. Mgr. Monika Zavadilová MPSV 
5. Simona Sedláčková MŠMT 
6. Mgr. Aleš Kuda (rezidenční léčba) SANANIM 
7. MUDr. David Adámeček (rezidenční léčba) Terapeutická komunita Nová ves 
8. Mgr. Renata Kraftová (ambulantní a následná 

péče) 
CNP Drop-in, Praha 

9. Mgr. Petr Flaks (ambulantní a následná péče) Prev-Centrum, Praha 
10. Mgr. Dana Dobiášová (ambulantní a následná 

péče) 
o.s. LAXUS, Hradec Králové 

11. Mgr. Michal Majer (ambulantní a následná péče) P-centrum, Olomouc 
12. Mgr. Kořínek (ambulantní a následná péče) P-centrum, Olomouc 
13. MUDr. Petr Popov (substituční léčba) VFN Apolinář, Praha 
14. MUDr. Stanislav Kudrle (ústavní léčba) Nem. Plzeň 
15. MUDr. Dvořáček (ústavní léčba) PL Č.Dvůr 
16. MUDr. Ronald Marek (AT ordinace) o.s. Podané ruce, Brno 
17. MUDr. Hana Zalabáková (AT ordinace) Praha 
18. Mgr. Michal Řeháček 

 
Generální ředitelství vězeňské služby ČR 

19. KPK zástupce krajů 
20. KPK zástupce krajů 
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Minimalizace rizik  
 Jméno  Resort/Instituce  

1. Mgr. Blanka Korčišová  Sekretariát RVKPP 
2. MUDr. Viktor Mravčík Sekretariát RVKPP 
3. Jiří Valnoha o.s. Podané ruce 
4. Mgr. Ing. Jiří Staníček o.s. LAXUS 
5. Mgr. Helena Ehrhartová o.s. SANANIM 
6. PhDr. Jiří Libra o.s. Podané ruce 
7. Mgr. Petr Hrdina Hl.m. Praha – zástupce krajů  
8. MUDr. Vratislav Řehák Hepatologická poradna –

Nuselská nemocnice 
9. MUDr. Petra Griněnková MZ 
10. MUDr. Jaroslav Jedlička Národní program boje proti 

AIDS SZÚ 
11. Mgr. Ondřej Žežula  MPSV 
12. KPK zástupce krajů 
13. KPK zástupce krajů 

 
 
 
Potlačování nabídky a prosazování práva 

 Jméno  Resort/Instituce  
1. Mgr. Ondřej Petroš  Sekretariát RVKPP 
2. Mgr. Václav Macek Sekretariát RVKPP 
3. Ing. Gabriel Berzsi,  Národní protidrogová centrála 

PČR  
4. Jiří Trousil MF - Generální ředitelství cel  
5. RNDr. Eva Marešová IOPL MZ 
6. Mgr. Michaela Štěrbová Ministerstvo spravedlnosti  
7. Mgr. Michal Řeháček 

 
Generální ředitelství vězeňské 
služby ČR  

8. Mgr. Michal Mazel Odbor bezpečnostní politiky 
MVČR  

9. PhDr. Jana Libíčková Probační a mediační služba ČR 
10. Mgr. Hana Gajdošíková Právní poradna A.N.O. 
11. KPK zástupce krajů 

  
 
Alkohol a tabák  

 Jméno  Resort/Instituce  
1. Mgr. Pavla Lejčková   Sekretariát RVKPP 
2. Mgr. Josef Radimecký Sekretariát RVKPP 
3. Bc. Jarmila Klimešová MZ 
4.  MV 
5. Simona Sedláčková MŠMT 
6. MUDr.Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a 

epidemiologie,1. LF UK  
7. MUDr. Hana Sovinová Státní zdravotní ústav 
8. MUDr. Petr Popov ČLS JEP 
9. MUDr.Pavel Kubů Ústav lékařské informatiky, 2. 

LF UK 
10. PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha 
11. MUDr. Karel Nešpor,CSc. PL Bohnice 
12. KPK zástupce krajů 
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Koordinace  
 Jméno  Resort/Instituce  

1. Mgr. Vladimír Sklenář   Sekretariát RVKPP 
2. Hana Rendlová  Sekretariát RVKPP 
3. PaedDr. Jiří Pilař MŠMT 
4. Mgr. Michal Mazel MV 
5. MUDr. Pavel Březovský MZ 
6. Mgr. Martin Žárský MPSV 
7. Jiří Hamerník MF - GŘC 
8. Ing. Pavel Novotný MF 
9. Mgr. Michaela Štěrbová MS 
10.  Zástupce A.N.O. 
11.  Zástupce ČLS JEP 
12. KPK zástupce krajů 
13. KPK zástupce krajů 

 
 
Financování  

 Jméno  Resort/Instituce  
1. RNDr. Alena Beránková Sekretariát RVKPP 
2. Mgr. Václav Macek  Sekretariát RVKPP 
3. Mgr. Martina Budínská  MŠMT 
4. Ing. Pavel Novotný MF 
5. MUDr. Pavel Březovský  MZ 
6. Ing. Helena Petroková MPSV 
7. Mgr. Jindřich Vobořil OS Podané ruce 
8.  VZP 
9.  MUDr. Kamil Kalina OS Sananim 
10. MUDr. Petr Popov VFN Apolinář 
11. KPK zástupce krajů 

 
 
 
Mezinárodní spolupráce 

 Jméno  Resort/Instituce  
1. Mirka Pragen   Sekretariát RVKPP 
2. Hana Rendlová Sekretariát RVKPP 
3. RNDr. Eva Marešová MZ - Inspektorát OPL 
4. MUDr. Pavel Březovský MZ 
5. 

plk. Ing. Gabriel Berzsi 
MV - Národní protidrogová 
centrála 

6. Jiří Hamerník MF- Generální ředitelství cel 
7. Mgr. Marcel Wohlgemuth  MV 
8. PaedDr. Jiří Pilař MŠMT 
9. Mgr. Kateřina Sternbergová MZV 
10. Mgr. Michaela Štěrbová MS 
11. KPK zástupce krajů 

 
PR  

 Jméno  Resort/Instituce  
1. Ing. Eva Škrdlantová Sekretariát RVKPP 
2. Mirka Pragen Sekretariát RVKPP 
3. Bc. Jarmila Klimešová MZ 
4. Simona Sedláčková MŠMT 
5. Mgr. Ondřej Žežula MPSV 
6. Mgr. Marcel Wohlgemuth Ministerstvo vnitra 
7. KPK zástupce krajů 
8. PhDr. Eva Kašparová VŠE, fak. podnikohospodářská 
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c) Ad hoc pracovní skupiny 

Pracovní skupina „EWS – systém včasného varování“  

Za zavedení a koordinaci systému v ČR a za mezinárodní spolupráci při výměně informací 

odpovídá NMS. Pracovní skupina sdružuje zástupce nejdůležitějších institucí z oblastí 

veřejně-zdravotní, sociální i trestněprávní. Skupina zpracovala v roce 2004 základní 

koncepční dokument, který bude v průběhu roku 2004 byl  předložen dvakrát ke schválení 

RVKPP. Zatím RVKPP schválen nebyl. 

 

3. Krátkodobé aktivity (semináře, školení, prezentace v médiích apod.) 

a) Seminář „Sběr dat, jejich evidence a vykazování v zařízeních poskytujících služby 

harm reduction uživatelům drog“ 

V červenci 2003 uspořádalo NMS ve spolupráci s A.N.O.  seminář, kterého se zúčastnili 

zástupci 53 zařízení. Jeho hlavním cílem bylo proškolit zaměstnance nízkoprahových 

zařízení  pro vykazování a sledování žádostí o léčbu jako jednoho z pěti klíčových indikátorů 

EMCDDA   zapojit do jednotném systému sběru dat maximální možný počet zařízení. 

V návaznosti na seminář byli do konce roku proškoleni pracovníci dalších 31 nízkoprahových 

zařízení. Proškolování dalších poskytovatelů služeb je plánováno i pro rok 2004. 

 

b) Semináře na téma „Význam regionů v zajištění kvality služeb pro uživatele drog“  

V průběhu listopadu a  prosince 2003 zorganizovali a uskutečnili pracovníci sekretariátu 

RVKPP ve spolupráci s krajskými koordinátory celkem 5 regionálních seminářů v krajských 

městech. Jejich hlavním cílem bylo představit poskytovatelům služeb a koordinátorům 

systém certifikace odborné způsobilosti služeb schválený RVKPP v říjnu 2003. Seminářů se 

zúčastnilo celkem 124  pracovníků, zástupců 105 různých poskytovatelů služeb a krajů. 

Účastníci semináře měli možnost zhodnotit průběh semináře, jeho přínos pro ně či jeho 

organizačnímu zajištění apod. Analýza hodnotících dotazníků je na www.drogy-info.cz.   

 

c) Setkání Výboru zástupců resortů a pracovní skupiny vertikální koordinace 

Ve dnech 3. – 4.11.2004 zorganizoval sekretariát RVKPP v Kolodějích 2. dvoudenní setkání 

Výboru zástupců resortů s pracovní skupinou vertikální koordinace, tj. s krajskými 

protidrogovými koordinátory. Tématem  setkání  byla „Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2005-9“ – hlavní teze, priority a úkoly centrálních úřadů (RVKPP a resortů) a 

samosprávy (krajů, popř. obcí). Cílem setkání byla výměna informací o situaci v jednotlivých 

krajích a resortech  při realizaci protidrogové politiky.  
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d) Prezentace činnosti sekretariátu RVKPP 

Pracovníci OPK prezentovali svoji činnost, aktivity NMS a připravovanou Národní strategii 

protidrogové politiky na období 2005 až 2009 především na následujících akcích: 

V ČR:  

 AT konference České lékařské společnosti – Společnosti pro návykové nemoci J. E. 

Purkyně v květnu 2004, 

 Odborné konference - Národní strategie protidrogové politiky 2005 - 2009 Úvodní 

prezentace J. Radimeckého a prezentace jednotlivých pracovních skupin; 14. a 15. 4. 

2004. 

 Konference: Česká protidrogová politika - je důvod k revizi? Mezinárodní konference pod 

záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny I. Langera, 20.4.2004. 

 Národní strategie protidrogové politiky: Současný stav a výzvy do budoucna Sympozium 

k protidrogové politice - s mezinárodní účastí; v Praze dne 23.6.2004.  

Na mezinárodním fóru:  

 Rada EU – Horizontální skupina pro drogy 

 Pompidou Group Rady Evropy, pravidelné jednání Výboru PGRE, Paříž 

 Pompidou Group Rady Evropy, pravidelné setkání stálých korespondentů, Štrasburk 

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, seminář REITOX 

Akademie o vyhodnocení a analýze Akčního plánu EU pro oblast drog 2000-2004, 

Lisabon 

 Konference o Protidrogové strategii EU, Dublin 

 Mezinárodní odborný seminář na téma globální protidrogová politika a její budoucí 

nasměrování, Londýn (sněmovna lordů) 

 Mezinárodní odborný seminář - „Mezinárodní výměna příkladů dobré praxe a zkušeností 

s řešením drogového problému v romských komunitách“, Budapešť 

Tiskové konference: 

 Tisková konference 22.1.2004. Hlavní téma: ESPAD 03 – Evropská školní studie o 

alkoholu a jiných drogách, 2003 (výsledky studie v ČR). 

 Tisková konference 3.3.2004. Hlavní téma: Příprava Národní strategie protidrogové 

politiky – shrnutí současného stavu, výzvy pro novou strategii. 

 Tisková konference 23.6.2003 u příležitosti Světového dně boje proti zneužívání drog a 

nezákonnému obchodování s nimi, který je vyhlášen OSN na den 26.6. Hlavní téma: 

Národní strategie protidrogové politiky – Současný stav a výzvy do budoucna. Tisková 

konference pořádána v rámci mezinárodního sympozia, které se zabývalo českou 
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protidrogovou strategií z národního pohledu i v mezinárodním kontextu. 

Spolupořadatelem byla organizace „The Senlic Council“. 

 Tisková konference 14.12.2004. Hlavní téma: ESPAD – Evropská školní studie o 

alkoholu a jiných drogách, výsledky mezinárodního srovnání. 

Pozn. Pravidelná tisková konference  k vydání Výroční zprávy o stavu ve věcech drog 

v České republice se nekonala, protože výroční zpráva byla vzhledem ke změně na 

funkci výkonného místopředsedy RVKPP distribuována až v r. 2005. 

 

Tiskové zprávy: 

      Sekretariát RVKPP vydává tiskové zprávy podle povahy sdělení buďto pod hlavičkou 

„Tisková zpráva sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky“, nebo pod 

hlavičkou „Tisková zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti“. Tiskové zprávy jsou zasílány v elektronické podobě České tiskové kanceláři, 

jednotlivým redakcím a novinářům, kteří pravidelně informují o drogové problematice 

(celkem cca 50 adres). Jsou zveřejňovány i na příslušných webech (v Aktualitách na 

stránce RVKPP na webu vláda.cz resp. v Presscentru na webu drogy-info.cz). 

V roce 2004 oddělení sRVKPP a NMS vydaly celkem 18 tiskových zpráv (z toho 10 

vydal sRVKPP). V Presscentru na drogy-info.cz bylo v r. 2004 v rubrice „tiskové zprávy“ 

publikováno celkem 61 zpráv, z toho bylo 8 tiskových zpráv rozeslaných i přímo médiím; 

drobnějších zpráv publikovaných pouze na webové stránce bylo 52. 

 

 
Vydal Datum Název 
sRVKPP 2004-01-30 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala dotace na rok 

2004 
 2004-02-17 Šíří se mylné informace o testování drogy extáze na tanečních party 
 2004-03-19 Prudký obrat v protidrogové politice zatím nenastal 
 2004-03-19 So far there has been no obrupt turn in drug policy 
 2004-04-29 Záplavu uživatelů drog přicházejících ze zemí EU neočekáváme 
 2004-06-24 Mezinárodní den proti užívání drog a nezákonnému obchodování s nimi – 

pražské sympozium pořádané organizací The Senlis Council a 
sekretariátem RVKPP 

 2004-07-27 Aktivity scientologů v oblasti primární protidrogové prevence 
 2004-09-16 Programy prevence, léčby i resocializace v ČR prokazatelně fungují 
 2004-10-13 Rozpočet Úřadu vlády ČR se nezvyšuje o 105 mil. Kč! 
 2004-11-08 RVKPP rozdělila dodatečné dotace na rok 2004 
NMS 2004-03-31 Vyjádření Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

k údajům Hygienické stanice hl. m. Prahy za rok 2003 
 2004-04-01 Vyjádření hygienické stanice hl. m. Prahy neodpovídají jejím vlastním 

datům 
 2004-04-21 Varování – možný výskyt vysoce nebezpečné syntetické drogy (DOB) 
 2004-04-22 Varování – možný výskyt vysoce nebezpečné syntetické drogy (DOB; 

navazující info 1) 
 2004-04-23 DOB – vysoce nebezpečná syntetická droga – bližší informace (navazující 
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info 2) 
 2004-05-12 Varování návštěvníkům tanečních akcí (DOB; navazující info 3) 
 2004-11-25 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR je zpracována 
 2004-12-16 Nebezpečí v podobě kokainu ředěného atropinem 
 
 

e) Vzdělávací aktivity 

Další aktivity směřovaly do oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace krajských 

protidrogových koordinátorů a pracovníků z oblasti prevence a léčby. Mezi nejdůležitější 

v roce 2004 patřily následující:  

 Ředitel sekretariátu přednášel frekventantům vzdělávacího kursu pro krajské 

protidrogové koordinátory, dále v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví – subkatedry pro návykové nemoci v Praze.  

 Pracovníci sekretariátu přednášeli  soudcům a státním zástupcům (Institut pro 

vzdělávání v justici), zástupcům samospráv, krajským protidrogovým koordinátorům a 

poskytovatelům služeb na téma Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-

9, certifikace odborné způsobilosti, standardy kvality,  evaluace a zlepšení vertikální a 

horizontální koordinace. 

 Pracovníci NMS pořádali školení o sběru dat pro instituce spolupracující v systému jejich 

sběru (zástupci ÚZIS, SZÚ, PCP Praha, národního programu AIDS, hygienické stanice 

apod.), pro analytické pracoviště NPC a GŘC, pro krajské protidrogové koordinátory a 

pro zástupce léčebných zařízení. Dále přednášeli klíčovým poskytovatelům dat za 

účelem představení NMS a sjednocení sběru dat o drogách a drogových závislostech. 

 

4. Dlouhodobé aktivity 

Dotační řízení  projektů NNO pro poskytování služeb uživatelům návykových látek 

V roce 2004 připravil sRVKPP dotační řízení, včetně vyplácení finančních částek jednotlivým 

poskytovatelům služeb přímo Úřadem vlády ČR. Tato změna vyplácení (v roce 2003 ještě 

resorty) přispěla k tomu, že finanční prostředky byly ze státního rozpočtu uvolněny 

poskytovatelům služeb výrazně dříve než v předchozích letech. 

 

Certifikace odborné způsobilosti 

V závěru roku 2004 připravil sRVKPP  materiál k projednání vládou ČR „Teze změn ve 

financování protidrogové politice“, jehož součástí je i systém certifikací  služeb odborné 

způsobilosti pro uživatele omamných a psychotropních látek (včetně certifikačních 

standardů). Tím se završilo mnohaleté úsilí (od roku 1993) zavést v České republice systém 

multidisciplinárního a meziresortního hodnocení kvality služeb pro uživatele drog. Tento krok 
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zásadně přispěje ke zvyšovaní kvality sítě služeb a k jejich efektivnímu financování 

z veřejných prostředků prostřednictvím transparentního procesu, akceptovaného všemi 

zúčastněnými resorty. Materiál schválila vláda ČR usnesením č.300/2005. 

  

Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů 

V roce 2004 připravil sekretariát RVKPP pro krajské protidrogové koordinátory cyklus sedmi 

dvoudenních bloků.  Program vzdělávání byl další součástí systému kontinuálního 

vzdělávání, jehož hlavním cílem je vybavit koordinátory nezbytnými znalostmi (popř. zvýšit 

úroveň jejich znalostí) a současně praktickými dovednostmi  a schopností tyto znalosti použít 

při formulaci a provádění regionální protidrogové politiky v souladu s protidrogovou politikou 

vlády.  

Témata jednotlivých bloků v roce 2004:  

 analýza potřeb, 

 krajský plán prevence a léčby,  

 SWOT analýza v oblasti vertikální koordinace protidrogové politiky,  

 terapeutické komunity,  

 problémy národnostních menšin ve vztahu k drogám,  

 cyklus změny při léčbě uživatelů drog  

 a koordinace protidrogové politiky v zemích EU.  

Posledního bloku se účastnil zahraniční lektor. 

 

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v ČR 

V roce 2004 byly zveřejněny výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 

(ESPAD) v ČR. NMS se podílelo na přípravě a realizaci Evropské školní studie o užívání 

alkoholu a jiných drog (ESPAD) v ČR včetně analýzy dat.  

 

Analýza „Srovnání užívání drog a jeho dopadů v jednotlivých krajích ČR v roce 2002“ 

Pracovníci sRVKPP zpracovali analýzu, která srovnává výskyt některých rizikových 

zdravotních, sociálních a demografických ukazatelů s ukazateli užívání drog a jeho dopadů 

v krajích ČR v roce 2002. Publikace seznamující s výsledky analýzy byla vydána v roce 

2004. 

 

Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji 

V březnu 2004 byly zveřejněny zprávy z  dvou studií: 

 analýza institucionálního kontextu protidrogových služeb ve Středočeském kraji  
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 analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení 

Zapojování  nízkoprahových zařízení poskytujících služby uživatelům drog do registru 

žádostí o léčbu 

NMS je od září 2003 správcem PC aplikace FreeBase, jež umožňuje elektronické zpracování 

jednotně sebraných dat. Aplikace včetně uživatelského manuálu je od července 2003 

zdarma k dispozici všem nízkoprahovým zařízením na webových stránkách NMS. V roce 

2004 bylo do systému zapojeno 70% nízkoprahových zařízení. V roce 2004 také proběhlo 

školení pracovníků nízkoprahových zařízení o zadávání dat do systému. Blíže viz 

http://freebase.drogy-info.cz/. 

 

Evaluace primárně-preventivního komunitního programu 

NMS se v roce 2003 podílelo jako odborný garant na evaluaci primárně-preventivního 

komunitního programu Prev-Centra v Praze. Bylo sesbíráno 619 dotazníků ESPAD, který 

vyplnili žáci 5. tříd (11, 12 let) ZŠ zapojených do programu a 559 žáků 5. tříd ZŠ 

nezapojených do programu v Praze 6.   

Na konci roku 2003 byly provedeny 4 ohniskové skupiny se žáky základních tříd. Zpráva 

z této části studie byla zpracována v I. pololetí 2004. Obsahovala také kvalitativní analýzy 

realizované společně se školskými koordinátory prevence.  

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS 

V polovině roku 2003 zahájilo NMS dvouletou evaluační studii substituční terapie závislosti 

na opioidech a HIV/AIDS, které se účastní tři asijské a tři východoevropské země (včetně 

ČR). Evaluace procesu a výsledku se bude provádět po dobu dvou let ve čtyřech 

substitučních centrech: Praha Apolinář, Praha Drop-In, Brno a Ústí nad Labem. Počáteční 

šestiměsíční fáze zahrnovala přípravu protokolu studie, školících materiálů a formulářů jako 

podklad pro strukturované rozhovory. Započetí vlastního sběru dat, který se bude opakovat 

po 3 a 6 měsících po zahájení léčby, bylo zahájeno v únoru 2004. 

Kvalitativní výzkum: „Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení“  

Hlavním cílem výzkumu  bylo vytvořit metodiku sběru kvalitativních dat, jež by měly sledovat 

nové trendy v užívání drog mezi jejich uživateli. Zpráva z výzkumu byla zveřejněna 

v průběhu roku 2004. 

Romové a drogy 

V roce 2003 spolupracovalo NMS se Společností Hvězda na přípravě výzkumného projektu 

o užívání drog v romské populaci, který si klade za cíl:  

 zmapovat rozsah užívání nelegálních návykových látek v romské populaci, 

 zmapovat využití různých modalit služeb romskou populací, 
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 vypracovat doporučení pro prevenci a léčbu drogových závislostí v romské populaci, 

 získat informace a zkušenosti o výzkumných možnostech v této oblasti, 

prostřednictvím pilotní studie zjistit, jak by  bylo možné navrhnout a realizovat.  

V roce 2004 Společnost Hvězda realizovala hlavní část výzkumu: sběr dat a jejich 

vyhodnocení a následně vypracovala závěrečnou zprávu. 

5. Spolupracující státní a nestátní organizace 

Hlavním partnerem RVKPP zůstává i v roce 2004 v oblasti neziskového sektoru Asociace 

nestátních organizací (A.N.O.), jejíž zástupci jsou členy stálých výborů RVKPP - Výboru 

zástupců resortů, Dotačního výboru. A.N.O. je profesní organizace sdružující většinu 

nestátních neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti prevence a léčby 

návykových nemocí.  

V rámci aktivit NMS byla zintenzívněna spolupráce při sběru dat o drogách zejména v oblasti 

tzv. pěti klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru 

dat probíhalo v řadě pracovních skupin, do nichž byli zapojeni odborníci centrálních či 

regionálních institucí z ČR, zejména Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Státního 

zdravotního ústavu, hygienické služby, Asociace nestátních organizací pracujících v oblasti 

prevence a léčby užívání drog, Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR, Společnosti 

návykových nemocí ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS 

JEP, Psychiatrického centra Praha atd. 

 

 

*** 
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IV. Výstupy 

1. Tisk a publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR 

a) autorská činnost pracovníků sRVKPP 

aa) Publikace vydané v ediční řadě NMS: 

 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003; Mravčík, 

V. a kol. (editor V. Mravčík - NMS, 8 spoluautorů pracovníci OPK /převážně NMS/, 2 

externí spoluautoři);  ISBN 80-86734-25-0. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice je každoročně 

připravována NMS podle standardů odborné agentury pro otázky drog EU – 

Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). 

Jednotná struktura zprávy (závazná pro členské i přistupující země EU) umožňuje 

EMCDDA sledovat a analyzovat trendy v užívání drog a do jisté míry nelegálního 

obchodu s nimi a na základě těchto analýz připravovat podklady pro místní orgány i 

orgány EU.  

 

 Annual Report Czech Republic – Drug Situation 2003; ISBN 80-86734-29-3; autoři 

viz výše. 

 Překlad Výroční zprávy (viz výše) do angličtiny. 

 

 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002; 

Lejčková, P., Mravčík, V., Radimecký, J.; ISBN 80-86734-14-5. 

Monografie shrnuje dostupná demografická a socioekonomická data, data o trestné 

činnosti, o nabídce služeb pro uživatele drog a jejich finančním zabezpečení a data o 

rozsahu, charakteru a dopadech užívání drog na úrovni jednotlivých krajů ČR. 

Publikace by měla přispět k objasnění vzájemných vztahů mezi charakterem 

prostředí a situací v oblasti užívání drog a k identifikaci rizikových faktorů na úrovni 

společnosti a prostředí. 

 Nové syntetické drogy – charakteristika a hlavní rizika; Páleníček, T., Kubů, P., 

Mravčík, V. (autoři: 2 externisté, 1 pracovník NMS); ISBN 80-86734-26-9. 

Publikace je věnována popisu nových syntetických drog a Systému včasného 

varování před novými syntetickými drogami (budovanému v rámci EU), jehož 

základním úkolem je informovat odbornou veřejnost o výskytu a účincích nových 

syntetických drog a v případě potřeby varovat konzumenty drog před aktuálním 

výskytem zvláště nebezpečné syntetické drogy na ilegálním trhu. Publikace obsahuje 

i varování a informace pro účastníky tanečních akcí. 

 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních; Dolanská, P., 

Korčišová, B., Mravčík, V. (autoři: 1 externí, 2 pracovníci NMS); ISBN 80-86734-16-1. 
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Metodika věnovaná problematice vyšetřování infekčních onemocnění u uživatelů drog  

shrnuje možnosti, podmínky a postupy při provádění testů v institucích, které 

poskytují harm reduction služby. Obsahuje doporučení jak pracovat s uživateli drog 

před a po provedení testu, jaké informace poskytovat, jakou pomoc a péči jim 

nabídnout; zahrnuta je i informace o vhodných a dostupných testech.  

 

b) organizačně zajišťované: 

ba) Publikace vydané v ediční řadě NMS: 

 Výroční zpráva 2003 – Stav ve věcech drog v přistupujících a 

kandidátských zemích EU; kolektiv autorů, ISBN 80-86734-17-X.  

Překlad zprávy EMCDDA. Příprava publikace ve druhém pololetí r. 2003; tiskem 

vyšla na počátku r. 2004 

 Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR; 

Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M., Šejvl, J.; ISBN 80-86734-37-4 

Publikace obsahuje standardy týkající se úmrtí v souvislosti s drogami, a to 

z hlediska policisty (aspekt kriminalistický a právní), soudního lékaře, soudního 

toxikologa a drogového epidemiologa. Problém je tak objasněn po všech 

stránkách. Uveden je nejen aktuální stav v ČR, ale i v jiných státech. Metodika je 

určena pro odborníky v dané problematice, avšak je psán natolik srozumitelně, 

že jednotlivé kapitoly mohou sledovat a pochopit i neodborníci v dílčí 

problematice, případně širší veřejnost. 

bb) Publikace vydané v ediční řadě sekretariátu RVKPP  

 Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby 

závislosti na opiátech; Verster, A., Buning, E.;ISBN 80-86734-32-3. Druhé 

české, doplněné vydání. 

Překlad publikace vydané organizací Euromethwork je určen především politikům 

na celostátní i místní úrovni a širší odborné veřejnosti. Shrnuje fakta o efektivní 

substituční léčbě závislosti na opiátech. Informace jsou podány formou odpovědí 

na otázky, se kterými se lidé pracující v této oblasti často setkávají. Pro některé 

situace jsou doporučeny i metodické postupy nebo typy léčby – jako průvodce 

správnou klinickou praxí v substituční léčbě. 

bc) Ostatní publikace – spolupráce 

 DVD s informační brožurou „Dokumentární filmy o drogách“ (bez ISBN). 

Šest z deseti dokumentárních filmů natočených v r. 2002 (původně 

distribuovaných na VHS) bylo vyrobeno na DVD v rámci projektu o.p.s. Člověk 
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v tísni – Jeden svět na školách. DVD obsahuje booklet se synopsemi filmů, 

aktualizovaným Seznamem zařízení poskytujících služby v drogové prevenci, 

léčbě a resocializaci a kontakty na krajské protidrogové koordinátory. Distribuce 

do cca 800 škol (základní, střední). 

 

2. Periodikum Zaostřeno na drogy (ISSN 1214-1089) 

ZAOSTŘENO NA DROGY je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice 

EU a ČR, kterou vydává NMS. V mezinárodních přehledech tato publikace se svolením 

vydavatele a majitele autorských práv (EMCDDA) publikuje český překlad textů ediční 

řady DRUGS IN FOCUS. Ve druhé části je pak český dodatek, shrnující situaci v ČR, 

jehož autory jsou většinou pracovníci OPK. Některá čísla jsou původní, česká. V tištěné 

podobě je rozesíláno na cca 1500 adres. Dalších cca 500 ks je určeno k volné distribuci. 

Elektronická podoba je k dispozici na www.drogy-info.cz. 

Čísla vydaná v roce 2004: 

1/2004 - Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog  

2/2004 - Injekční užívání drog  

3/2004 - Koordinace protidrogové politiky (k dispozici i v angličtině) 

4/2004 - Nové syntetické drogy  

5/2004 - Léčba uživatelů drog se závislým chováním se společnosti vyplatí 

6/2004 - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003 (Souhrn Výroční zprávy; 

vydáno i v angličtině). 

 

3. Internetové prezentace 

Internetové stránky RVKPP (na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a pracovní 

orgány/RVKPP) obsahují dokumenty, které přinášejí informace pro odbornou i laickou 

veřejnost, související s činností RVKPP. Obsahovou redakci zajišťuje sRVKPP, podílí se na 

ní i pracovnice pro vztahy s veřejností. V r. 2004 bylo zveřejněno celkem 31 článků. 

Národní informační portál o drogové problematice www.drogy-info.cz je po technické 

stránce zajišťován externě. Redakci tvoří všichni pracovníci NMS a 1 externí pracovník. 

Obsahuje velké množství příspěvků, určených jak široké veřejnosti, tak odborníkům a 

politikům. Portál obsahuje také Monitor tisku, který je aktualizován 5x týdně. Na tomto webu 

jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny i všechny knižní publikace, vydané sRVKPP a NMS 

v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR. V r. 2004 bylo zveřejněno celkem 593 

článků – z toho bylo 161 článků odborných a ostatních, 393 článků v rubrice přehled tisku a 

médií / domácí tisk a 39 článků v rubrice přehled tisku a médií / zahraniční. 
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4. Národní straregie protidrogové politiky na období 2005 – 9 

V průběhu roku 2004 byla zpracována nová Narodní strategie protidrogové politiky na období 

2005 – 9 (viz pracovní skupiny v této zprávě), která byly schválena vládou ČR v prosinci 

2004 (usnesení vlády ČR č. 1305/2004) 

 

5. Dílčí splněné úkoly dlouhodobého plánu (tj. Národní strategie protidrogové politiky 

2001 – 2004) 

V roce 2004 nebyl zpracován v pořadí třetí přehled plnění úkolů z Národní strategie 

protidrogové politiky 2001 – 2004 tzv. Bilanční zpráva, protože se jedná o poslední rok 

platnosti Národní strategie a Bilanční zpráva hodnotící celé období strategie bude 

vypracována do 30.června 2005.  

Jedním z významných dlouhodobých úkolů Národní strategie byla i standardizace sběru dat 

o drogách a drogových závislostech, nezbytných pro efektivní plánování intervencí 

protidrogové politiky a jejich zpětného hodnocení. Tento úkol se podařilo splnit a ČR je 

v dané oblasti hodnocena jako nejúspěšnější z nových členských zemí EU.  

 

6. Cílová skupina výstupu  

 

vláda  

druh výstupu 

 

počet celkem vzala na 
vědomí 

schválila 
usnesením 

odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 2 2 0       0 

Zpráva pro mezinárodní instituce 4 Pozn. 1         

Informace pro vládu              0     

Návrh nelegislativního opatření 1      1305/04  

Návrh legislativních změn 0    

Připomínky k návrhu zákona 1 Pozn.2   

 
Pozn. 1: 
jednalo se o každoroční zprávy, jež byly součástí souhrnů, se kterými byla vláda ČR seznamována danými 

orgány a institucemi. sRVKPP tyto podklady vládě nepředkládal a zpracoval následující:, Programu pro kontrolu 

drog OSN - výroční zprávu České republiky za rok 2003, Komisi pro návykové látky OSN - bienální dotazník 

k plnění Akčního plánu OSN za období 2003, Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogové závislosti 

– legislativní rámec v protidrogové politice ČR za rok 2000,  a zprávu o naplňování úkolů stanovených Evropským 

akčním plánem a Strategií protidrogové politiky EU na období 2000-2004. 

Pozn. 2. 

Aktivní spolupráce při zpracování paragrafového znění zákona č. 265 o opatřeních k  ochraně před škodami 

působenými, tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami. 

 .  

*** 
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V. Rozdělení dotací 

 

Na rok 2004 byla v kapitole VPS – výdaje na protidrogovou politiku na zajištění realizace 

programů prevence, snižování rizik, léčby, resocializace a  vzdělávání vyčleněna částka 

105.000.000,- Kč. Finanční prostředky přidělené na realizaci jednotlivých projektů      v 

dotačním řízení RVKPP, byly poskytnuty poprvé prostřednictvím Úřadu vlády ČR.  

Tuto změnu toku finančních prostředků schválila RVKPP na svém jednání dne 30. května 

2003 svým usnesením č. 9/0503 z důvodu urychlení doručování poskytnutých dotací jejich 

příjemcům.  Předchozí systém poskytování dotací RVKPP prostřednictvím resortů MZ, 

MŠMT a MPSV vedl k jejich pozdnímu vyplácení  a tím k ohrožení existence programů 

protidrogové politiky. Jednotlivé resorty neměly k realizaci této agendy dostatečné personální 

zajištění. 

Dotace byly v roce 2004 poskytnuty v následující struktuře:  

 na místní úroveň (tj. dotační řízení administrované RVKPP podle jejích priorit – 

podrobněji viz příloha 1, 2, 3)  

1. dotační řízení   I. kolo         144 projektů      90.541.000,- Kč 

2. dotační řízení  II. kolo                                           12 projektů        3.652.000,- Kč 

3. dotační řízení III. kolo                                           21 projektů        3.572.000,- Kč 

 

 na resortní programy  

1. Ministerstvo zdravotnictví             1 projekt            978.000,- Kč  

Na zabezpečení odborné činnosti sRVKPP a NMS, byla do rozpočtu Úřadu vlády ČR 

převedena částka 6.257.000,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Úřadu vlády 

poprvé, bude kontrola správnosti a efektivity čerpání dotací včetně závěrečného vyúčtování 

přidělených prostředků na rok 2004 probíhat až v průběhu roku 2005.  

 

Jak vyplynulo ze závěrečného vyúčtování  rozpočtových prostředků roku 2004 provedeného 

sRVKPP, byla do: 

 státního rozpočtu vrácena z dotací na realizaci programů protidrogové politiky na 

místní úrovni částka ve výši  Kč 167.319,77 ; 

 do rezervního fondu Úřadu vlády ČR byla převedena z prostředků na zabezpečení 

odborné činnosti sRVKPP a NMS částka v celkovém objemu Kč   3.403.407,40. 

 

*** 
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VI. Zahraničí 

1. Členství v mezinárodních institucích 

Na základě Statutu RVKPP aktivně spolupracuje prostřednictvím svého sekretariátu 

v následujících mezinárodních orgánech a organizacích zabývajících se drogovou 

problematikou (především problematikou prevence a léčby užívání drog): Pompidou Group 

Rady Evropy, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), 

Komise OSN pro narkotika (CND), Horizontální skupina pro drogy Rady EU a Dublinská 

skupina. V uvedených organizacích zastupuje sRVKPP její ředitel, případně další, na 

základě Statutu RVKPP jím jmenovaní zástupci.   

 

2. Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 

 Pravidelná jednání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy ve Štrasburku 

(2x ročně)  - ředitel sRVKPP, Mirka Pragen 

 Jednání Výboru Pompidou Group Rady Evropy  v Paříži (2x ročně) – ředitel sRVKPP 

 Pravidelná setkání členů Správní rady EMCDDA  členských a kandidátských zemí EU  

v Lisabonu (2x ročně) – ředitel sRVKPP 

 Zvláštní jednání Správní rady EMCDDA  členských a kandidátských zemí EU, 29.-30.9. 

2004, Lisabon – ředitel sRVKPP 

 Pravidelná setkání REITOX Akademie (EMCDDA)  vedoucích národních monitorovacích 

středisek (3x ročně) – vedoucí NMS 

 Zvláštní jednání vedoucích národních monitorovacích středisek, 2.-5.11. 2004, Lisabon  – 

vedoucí NMS 

 47. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), 14.-19.3. 2004, Vídeň, - ředitel sRVKPP, 

Mirka Pragen 

 Prezentace na téma evaluační postupy, doporučení a indikátory procesu evaluace na 

národní úrovni na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) o vyhodnocení a analýze 

Akčního plánu EU pro oblast drog 2000-2004, 27.-30.3. 2004, Lisabon – ředitel sRVKPP 

 Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) o vyhodnocení a analýze Akčního 

plánu EU pro oblast drog 2000-2004, Lisabon, 27.-30.3. 2004 – vedoucí NMS 

 Strategická konference odborných platforem Pompidou Group Rady Evropy, 5.-7.4. 

2004, Štrasburk – ředitel sRVKPP, Lenka Šťastná, Pavla Lejčková 
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 REITOX Akademie (EMCDDA) – kurs na téma interpretace dat z oblasti drogových 

závislostí, 27.4.-2.5. 2004, Lisabon – vedoucí NMS, Blanka Korčišová 

 REITOX Akademie (EMCDDA) – zvláštní jednání expertů na téma problémové užívání 

drog, 3.-5.5. 2004, Lisabon – vedoucí NMS 

 Prezentace na téma perspektivy protidrogové politiky EU na konferenci o Protidrogové 

strategii EU, 10.-11.5. 2004, Dublin – ředitel sRVKPP 

 Pracovní skupina EMCDDA „Populační průzkumy a klíčový indikátor Užívání drog 

v obecné populaci“, 26.-29.5. 2004, Lisabon – Pavla Lejčková 

 Jednání se zástupci maďarského národního monitorovacího střediska – výměna 

zkušeností v oblasti drogových informačních systémů, příprava výroční zprávy, 8.-11.6. 

2004, Budapešť – vedoucí NMS, Pavla Lejčková, Ondřej Petroš 

 Pracovní skupina EMCDDA „Užívání drog a mladí lidé“,13.-17.7. 2004 Malaga,– Pavla 

Lejčková 

 REITOX Akademie (EMCDDA) – kurs k prevalenčním odhadům problémového užívání 

drog, 13.-17.7. 2004, Lublaň – vedoucí NMS 

 Účast na setkání národních koordinátorů EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction 

Action), 7.–11.9. 2004, Lisabon  – Lenka Miovská 

 Seminář EMCDDA o alternativách k trestu pro uživatele drog v EU, 15.-18.9. 2004, 

Lisabon – Ondřej Petroš 

 Expertní jednání v oblasti klíčového indikátoru „Žádost o léčbu v souvislosti s užíváním 

drog“, 21.-24.9. 2004, Lisabon – Běla Studničková (externí spolupracovnice) 

 Pracovní setkání EMCDDA – strukturované dotazníky léčby a sociální neintegrace,  

      25.-29.9. 2004, Lisabon – Lenka Miovská 

 Pracovní setkání koordinátorů a realizačních týmů projektu ESPAD (Evropská školní 

studie o alkoholu a jiných drogách), 26.-28.9. 2004, Vídeň – Pavla Lejčková 

 Setkání národních protidrogových koordinátorů členských a kandidátských zemí EU,  

5.-7.10. 2004, Rotterdam – ředitel sRVKPP 

 Pracovní skupina  EMCDDA – tvorba směrnic a nové struktury výroční zprávy za období 

2004, 6.-9.10. 2004, Lisabon – vedoucí NMS 
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 Jednání expertní skupiny EU – kriminalita a sběr dat v oblasti snižování nabídky drog 

a 5. jednání legálních korespondentů  Evropské legální drogové databáze,  

12.-19.10. 2004, Lisabon - Ondřej  Petroš 

 REITOX Akademie (EMCDDA) – infekční nemoci spojené s užíváním drog, 19.-20.10. 

2004, Lisabon – Blanka Korčišová 

 Expertní jednání v oblasti klíčového indikátoru „ Žádost o léčbu v souvislosti s užíváním 

drog“, 21.-22.10. 2004, Lisabon - Blanka Korčišová 

 Phare Twinning projekt Slovenské republiky – Posílení implementace národního 

programu v boji proti drogám 2004 -2008 (výběrové řízení) 21.-22.10. 2004, Bratislava – 

ředitel sRVKPP, vedoucí NMS  

 REITOX Akademie (EMCDDA) – školení na téma nové syntetické drogy, 24.-27.10. 

2004, Vilnius – Ondřej Petroš 

 Prezentace na téma vyhodnocení Strategie protidrogové politiky EU  na semináři o 

globální protidrogové politice a navazující expertní jednání týkající se vyhodnocení 

semináře, 24.- 27.10. 2004, Londýn – ředitel sRVKPP 

 Seminář „Mezinárodní výměna příkladů dobré praxe a zkušeností s řešením drogového 

problému v romských komunitách“ – aktivní účast na semináři – 28.-31.10.2004, 

Budapešť – Pavla Lejčková 

 Jednání expertů národních monitorovacích středisek zaměřené na problematiku úmrtí 

spojených s užíváním drog, 14.-17.11. 2004, Lisabon – vedoucí NMS 

 Pracovní skupina Pompidou Group Rady Evropy „ Výzkum“, 22.-25.11. 2004, Řím - 

Pavla Lejčková 

 Jednání expertů národních monitorovacích středisek – problémové užívání drog,  

24.-26.11. 2004, Lisabon – vedoucí NMS 

 Pracovní skupina  EMCDDA „Sběr dat v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog – 

nástroje, kvalita a pokrytí“, 8.-10.12. 2004, Lisabon – Blanka Korčišová 

 Seminář na téma „Úmrtí spojená s užíváním drog“, 8.-9.12. 2004, Bratislava – vedoucí 

NMS 
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3. Další aktivity v mezinárodním kontextu 

 V dubnu 2004 proběhlo v Praze setkání expertů EMCDDA (které spolu s Europolem 

koordinuje fungování EWS na úrovni EU) a národní sítě Systému včasného varování 

před novými syntetickými drogami (EWS). Navržený systém byl zahraničními experty 

hodnocen kladně, jako plně vyhovující požadavkům EMCDDA.  

 Pracovníci sekretariátu zajišťovali ve spolupráci se Senlis Council symposium 

k protidrogové politice na téma Národní strategie protidrogové strategie: současný stav a 

výzvy do budoucna. Symposium se konalo v Praze dne 23. června 2004.  

 Pracovníci sekretariátu zpracovali a na základě mezinárodních dohod o spolupráci 

předložili zprávy o současné protidrogové politice několika mezinárodním institucím: 

- Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu - výroční dotazník Komise pro narkotika OSN 

(CND) 

- Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) 

1) Výroční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2003 

2)„EWS Progress Report“ – zprávu o implementaci Systému včasného varování v ČR 

v 1. polovině r. 2004.  

- Pompidou Group Rady Evropy – dotazník k vyhodnocení činnosti vědeckých 

platforem PGRE 

 

 

*** 
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VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok 

1. Přehled zaměstnanců podle platových tříd (stav k 1. 1. 2005) 

 

počet zaměstnanců Z toho na částečný 

úvazek 

celkem 15 1 

platová třída    8 1 0 

                        9 1 0 

                      12 7 1 

                      13 3 0 

                      14 3 0 

 

 
-  mzdy a platy zaměstnanců    
 

Kč  4 732 559,--  

-  povinné pojistné     
     26% soc. pojistné         Kč  1 227 866,--  
       9% zdrav. pojistné      Kč     438 237,--  
   celkem                            Kč  1 666 103,--  
- tvorba FKSP 
 

Kč  1 666 103,--  
 
 
 
Kč      94 651,--  

-  OON - DPP 
 

Kč    248 850,--  

-  OON - DPČ (včetně povinného pojistného) 
        

Kč              0,--  

- zahraniční služební cesty Kč   763 840,76 
- tuzemské služební cesty Kč     18 083,-- 
- čerpání za telefony Kč   147 194,45 
- polygrafické služby Kč   381 539,20 
- pohoštění sRVKPP  Kč       3 412,88 
- pohoštění (akce mimo limit)  Kč       1 494,90 
 
 
 

 

*** 
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VIII. Plán činnosti a rozpočet  

1. Plán činnosti sRVKPP v roce 2005 
 
I. Nelegislativní úkoly do vlády 
č. Název úkolu Termín 
1. Příprava Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 

politiky na období 2005-6 
VI/05 

2. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2004 XI/05 
3. Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové 

politiky 2001-2004  
VI/05 

4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky za rok 2004 

V/05 

5. Teze změn financování protidrogové politiky II/05 
6. Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu  na 

protidrogovou politiku 
IV/05 

 

II. úkoly administrativního oddělení:  
č. Název úkolu Termín 
1. Příprava jednání RVKPP v roce 2005 

Rozdělení dotací pro rok 2004 
Informace o přípravě Akčního plánu realizace Národní protidrogové 
strategie 2005-2006 
Bilanční zpráva o plnění úkolů z NSPP 2001 - 2004 

 

I/05 
VI/05 
IX/04 

2. Vyhodnocení vyúčtování programů podpořených v roce 2004  III/05 

3. Příprava dotačního řízení RVKPP pro rok 2006– vyhlášení dotačních 
programů, metodika 
Realizace dotačního řízení na základě stanovených dotačních 
programů 

 VI/05 
 

   IX – XII/05    

4. Vyhodnocení krajských akčních plánů  IX/05 

6. Metodické vedení krajských protidrogových koordinátorů (KPK)  

Vzdělávání KPK 

průběžně 

průběžně 

7. Zřízení Výboru pro spolupráci a koordinaci protidrogové politiky s kraji XII/05 

8. Zahraniční spolupráce, příprava a organizace zahraničních cest: 

 Pompidou Group Rady Evropy Štrasburk 
 Zpracování výroční zprávy pro UNDCP 
 Účast na jednání Správní rady EMCDDA za ČR 
 Účast na jednání Horizontální pracovní skupiny Rady EU 
 Pravidelná setkání národních protidrogových koordinátorů 

průběžně 

 

9. Kontrolní, poradenská a koordinační činnost sekretariátu  průběžně 

10. Úkoly z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 
politiky 2005– 2006 

průběžně 

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

průběžně 

12. Setkání pracovní skupiny horizontální koordinace a Výboru zástupců 
resortů 

XI/2005 

13. Aktualizace databáze projektů   průběžně 
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14. www. vlada.cz - stránky RVKPP a jejich aktualizace průběžně 

15. Práce podle požadavků a aktuální situace v RVKPP podle 
jednotlivých agend 

průběžně 

16. Spuštění Registru žadatelů o dotace na protidrogové programy XII/05 

17. Zahájení procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele 
drog 

VI/05 

 
 
III. Plán činnosti Národního monitorovacího střediska 
Plán vychází z Národního akčního plán drogového informačního systému na r. 2005 – 2006 
(NAPDIS), který schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
 

1 Sběr a analýza dat 

1.1 5 klíčových indikátorů 

1.1.1 Užívání drog v obecné populaci (a subpopulacích) 
- Analýza a publikace výsledků celopopulační studie se standardními otázkami dle 

EMCDDA. Realizátor: ÚZIS. Metodická spolupráce a příprava: Pracovní skupina NMS 
„Užívání drog v populaci“. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Sběr dat o užívání drog v rámci „Výběrového šetření o zdravotním stavu české populace 
2005“, analýza a publikace předběžných výsledků. Realizátor: ÚZIS. Termín: 2. pololetí 
2005. 

- Analýza a publikace výsledků ESPAD 1995 - 2003. Realizátor: PCP a NMS. Termín: 1. 
pololetí 2005. 

- Realizace další vlny školního průzkumu HBSC. Realizátor: PCP. Termín: 2006. 
- Analýza dat z terénních programů pro uživatele tanečních drog za r. 2005 a 2006 – blíže 

viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/763/1/13/. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně.  

- Analýza a publikace průzkumu „Tanec a drogy 03“. realizátor: DROGMEM o.s. ve 
spolupráci s NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Dokončení minimálního setu otázek pro celopopulační a školské průzkumy o užívání 
drog. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

  
Další informace o vývoji indikátoru „Užívání drog v populaci“ v ČR jsou k dispozici na 
http://www.drogy-info.cz/article/archive/27/.  
 

1.1.2 Prevalenční odhady problémového užívání drog 
- Analýza celonárodní studie metodou zpětného záchytu (Capture-Recapture) se soubory 

registru hospitalizovaných ÚZIS, registru žádostí o léčbu HS HMP a NPC. Realizátor. 
NMS. Termín: 1. pololetí 2006. 

- Provedení prevalenčního odhadu multiplikační metodou s využitím dat z nízkoprahových 
programů. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005, 1. pololetí 2006. 
 
Další informace o vývoji indikátoru „Prevalence problémových uživatelů drog“ v ČR jsou 
k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/31/.  
 

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

přenosu injekční aplikací drog. Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ 
Praha. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
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- Agregovaná evidence osob testovaných na HIV protilátky s uvedením důvodu testu. 
Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

- Vedení registru hlášených případů virových hepatitid u injekčních uživatelů drog v rámci 
registru hlášených infekčních onemocnění (tzv. EPIDAT). Realizátor: hygienická služba a 
SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Publikace shrnující výsledky základní části studie „Seroprevalence VHC u injekčních 
uživatelů drog“. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Průběžná realizace prospektivní části studie „Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů 
drog“. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Analýza výsledků testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v r. 2003. 
Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Analýza výsledků testování infekčních nemocí u uživatelů drog ve věznicích. Realizátor: 
GŘVS ve spolupráci s NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Mapovaní testování infekčních nemocí u uživatelů drog v léčebných programech. 
Realizátor: NMS. Termín: 2.pololetí 2005 

- Analýza údajů o výměnném programu a dalších aktivitách v oblasti prevence a harm 
reduction infekcí v ČR ze závěrečných zpráv programů. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Infekce spojené s užíváním drog“ v ČR jsou 
k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/33/.  

 

1.1.4 Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog 
- Sběr a analýza dat o drogových úmrtích ze speciálního registru drogových úmrtí ze 14 

pracovišť soudního lékařství v ČR. Realizátor: NMS ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. 
Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Příprava webového registru pitvaných na pracovištích soudního lékařství v ČR. 
Realizátor: MZ ČR ve spolupráci se skupinou NMS „Úmrtí spojená s užíváním drog“. 
Termín: do konce r. 2006. 

- Distribuce metodického materiálu „Úmrtí spojená s užíváním drog“ pro oddělení soudního 
lékařství, toxikologie, policii a další odbornou veřejnost. Realizátor: NMS. Termín: 1. 
pololetí 2005. 

- Analýza celonárodní retrospektivně-prospektivní studie mortality uživatelů drog. 
Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog“ v ČR jsou 
k dispozici na  http://www.drogy-info.cz/article/archive/34/.  

 

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

žádostí o léčbu. Realizátor: HS HMP. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
- Vedení Registru propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení na 

problémy způsobené alkoholem a jinými  OPL. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

- Vedení Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. 
Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Vedení registru pacientů (uživatelů alkoholu a jiných OPL) registrovaných v ambulantních 
zdravotnických zařízeních. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

- Metodická podpora uživatelům databáze FreeBase (evidence klientů a služeb 
v nízkoprahových zařízeních - blíže viz http://freebase.drogy-info.cz/). Realizátor: NMS. 
Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
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- Organizace 2 školících seminářů pro uživatele FreeBase a pro organizace hlásící do 
registru uživatelů drog žádajících o léčbu . Realizátor: NMS ve spolupráci s HS HMP. 
Termín: 1 seminář v r. 2005, 1 seminář v r. 2006. 

- Tvorba formátu výstupních sestav FreeBase pro všechny žádosti registru žadatelů o 
léčbu HS HMP a pro závěrečné zprávy programů v dotačním řízení. Realizátor: NMS. 
Termín: 1. pololetí 2005. 

- Sběr dat o žádostech o léčbu  ve věznicích. Realizátor: GŘVS a HS HMP ve spolupráce 
se skupinou NMS „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“. Termín: průběžně v r. 
2005 a 2006. 

 
Další informace o vývoji indikátoru „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“ v ČR 
jsou k dispozici na http://www.drogy-info.cz/article/archive/32/.  

 

1.2 Sběr a analýza dalších dat 

1.2.1 Kvalitativní data 
- Analýza pilotního sběru kvalitativních dat. Realizátor: NMS. Termín: do 31.5.2005. 
- Sběr a analýza kvalitativních dat (uživatelé drog – řízené rozhovory, poskytovatelé služeb 

– fokusní skupiny). Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 

1.2.2 Systém včasného varování před novými syntetickými drogami - EWS 
- Schválení systému EWS Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Příprava 

materiálu: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 
- Činnost sítě EWS a její průběžná aktivace. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2005 

a 2006. 

1.2.3 Monitorování užívání drog v národnostních menšinách 
- Monitorování užívání drog v romské komunitě prostřednictvím terénních pracovníků a 

romských poradců. Realizátor: NMS ve spolupráci s nevládními organizacemi působícími 
v této oblasti a ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006. 

1.3 Evaluace intervencí 

1.3.1 Evaluace a kvalita drogových služeb 
- Dopracování seznamu výkonů pro různé typy drogových služeb s jejich definicemi. 

Dopracování Minimálního evaluačního setu pro poskytovatele služeb (výkaznictví klientů, 
služeb, ekonomické ukazatele). Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Vypracování české banky evaluačních nástrojů přístupné na www.drogy-info.cz. 
Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2005. 

1.3.2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve 
Středočeském kraji 

- Sběr dat z oblasti potlačování poptávky i potlačování nabídky (epidemiologická data, 
výkonnostní data služeb a institucí) na úrovni STČ kraje. Realizátor: ITI consulting, NMS 
odborná spolupráce. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. Blíže viz http://www.drogy-
info.cz/article/articleview/805/1/60/. 

1.3.3 Evaluace primárně-preventivního komunitního programu 
- Realizace evaluace primárně-preventivního komunitního programu OS Prev-centrum 

Praha. Realizátor: Prev-centrum a PÚ AV ČR, NMS odborná spolupráce. Termín: 
průběžně v r. 2005  a 2006. Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/781/1/60/.  

1.3.4 Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS 
- Sběr dat v účastnických centrech (Praha Apolinář, Praha Drop-In, Brno a Ústí nad 

Labem). Realizátor: NMS ve spolupráci se substitučními centry. Termín: průběžně v r. 
2005. 
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1.3.5 Evaluace preventivních aktivit na taneční scéně 
- Přípravná fáze studie, sestavení výzkumného týmu, tvorba nástrojů a podrobné 

metodiky, výběr a příprava terénních tazatelů. Realizátor: NMS ve spolupráci s Drogmem 
OS. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006 (realizace závisí na schválení výzkumného 
projektu Vládou ČR). Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1051/1/60/.  

1.3.6 EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) 
- Vkládání projektů s dobrou praxí do databáze EDDRA EMCDDA. Kontaktování 

poskytovatelů služeb s výzvou o zapojení do EDDRA. Realizátor: NMS. Termín: 
průběžně v r. 2005 a 2006.  

1.3.7 Studie společenských nákladů užívání drog 
- Příprava metodiky studie, zpracování výzkumného protokolu. Realizátor: NMS. Termín: 

1. pololetí 2005. 

1.3.8 Evaluace Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2005 až 
2009 

- Příprava metodiky evaluace, výběr metod a nástrojů v závislosti na vybraných 
indikátorech postupu a výsledku v návaznosti na akční plány Strategie . Realizace: NMS 
ve spolupráci se sRVKPP. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Průběžná evaluace Strategie. Realizace: NMS ve spolupráci se sRVKPP. Termín: 1. 
pololetí 2006. 

 

1.4 Data z oblasti snižování nabídky drog (trestněprávní sektor) 
- Průběžná analýza dat o souvislosti spáchaných trestných činů s užíváním jednotlivých 

typů OPL. Realizátor: Probační a mediační služba. Termín: průběžně v r. 2005 a 2006. 
- Implementace změny trestních statistik státních zastupitelství a soudů, které umožní 

rozlišit evidovaná obvinění, obžaloby a odsouzení za drogové trestné činy podle druhu 
OPL. Realizátor: ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s NMS. Termín: leden 2005. 

- Realizace studie o spotřebě ilegálních drog na území ČR, odhad nelegální ekonomiky 
spojené se zneužíváním drog. Realizátor: ČSÚ ve spolupráci s NMS. Termín: 1. pololetí 
2005. 

- Analýza dat o čistotě zabavených drog v ČR. Realizátor: NPC ve spolupráci s NMS. 
Termín: v 1. pololetí 2005 (za r. 2004) a v 1. pololetí 2006 (za r. 2005) 

2 Distribuce  informací 

Za distribuci informací o situaci v oblasti drog zodpovídá NMS. 

2.1 Knižní publikace 
- Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 a 2005. Termín: Do 30.10. 

následujícího roku. 
- ESPAD: výsledky školní dotazníkové studie ESPAD v ČR v letech 1995-2003, trendy 

v užívání, dostupnosti, postojích k drogám, regionální rozdíly. Termín: 1. pololetí 2005. 
- Tanec a drogy 03: výsledky dotazníkového průzkumu mezi uživateli tanečních drog 

provedeného v r. 2003, užívání drog, postoje, rizikové faktory, zdravotní problémy, 
srovnání s minulými průzkumy v ČR, mezinárodní srovnání. Termín: 1. pololetí 2005. 

- Seroprevalence VHC mezi injekčními uživateli drog: analýza studie Seroprevalence VHC 
mezi injekčními uživateli drog s důrazem na významné rizikové faktory, účast ve 
výměnných programech. Termín: do konce r. 2005. 

- Překlady významných publikací z oblasti drogové epidemiologie a protidrogové politiky a 
původní práce v této oblasti. Termín: Průběžně v r. 2005 a 2006. 

 

2.2 Periodikum Zaostřeno na drogy 
V r. 2005 a 2006 bude vydáno 6 monotematicky zaměřených čísel ročně. Jedno z čísel 
každého ročníku je zaměřeno na souhrn situace v oblasti drog v předchozím roce. První 
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číslo r. 2005 se bude týkat problematiky legálních drog – alkoholu a tabáku. Dále bude v r. 
2005 zařazeno číslo týkající se experimentálního užívání konopí a extáze. Ediční plán 
Zaostřeno na drogy je sestavován průběžně podle aktuální situace na drogové scéně se 
záměrem informování odborné veřejnosti. V databází odběratelů je cca 1500 institucí, 
odborníků a orgánů státní správy a samosprávy. 
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/article/archive/15/. 
 

2.3 Webová prezentace NMS 
Jedná se o webový portál o legálních a ilegálních drogách na adrese www.drogy-info.cz. 
Bude prováděna aktualizace informací, zejména „mapy pomoci“ a „kalendáře akcí“. 
Realizace: NMS. Termín: Průběžně v r. 2005 a 2006. 

3 Účast na aktivitách EMCDDA 

Jedná se o pravidelné aktivity Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti (EMCDDA). Za poskytování dat za ČR a koordinaci českých odborníků v aktivitách 
EMCDDA  je zodpovědné NMS. 

3.1 Setkání vedoucích monitorovacích středisek 
Setkání vedoucích monitorovacích středisek (REITOX FPs): účast vedoucí NMS, v r. 2005 3 
setkání: 23. - 25. února, 18. – 20. května, 16. – 18. listopadu. Termíny setkání v r. 2006 
nejsou dosud známy. 
 

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

Pracovní skupina Zástupce ČR 

Právní korespondenti Mgr. Ondřej Petroš, NMS 
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog MUDr. Běla Studničková,  HS hl. m. Prahy 
Infekce spojené s užíváním drog Mgr. Blanka Korčišová, NMS 
Odhady prevalence problémových uživatelů drog MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Populační studie Mgr. Pavla Lejčková, NMS 
EDDRA manažeři Mgr. Lenka Miovská, NMS 
EWS korespondenti PharmDr. Magdalena Šustková, 3. LF UK Praha 
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita MUDr. Viktor Mravčík, NMS 
Data z oblasti trestněprávní Mgr. Ondřej Petroš, NMS 

 
Dále EMCDDA organizuje „ad hoc“ pracovní setkání, na která zve odborníky z vybraných 
zemí. 
Data setkání pravidelných pracovních skupin ani „ad hoc“ setkání pro r. 2005 a 2006 nejsou 
dosud upřesněna. 
 

3.3 Povinné zasílání informací do EMCDDA 
- Aktualizace standardních statistických tabulek a strukturovaných dotazníků za předchozí 

rok.Termín: polovina září následujícího roku. 

- Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Termín: do konce října následujícího roku. 

- Zpráva o postupu implementace v  oblastech klíčových epidemiologických indikátorů, 
EWS, informačních systémů (EDDRA a jiné) v předchozím roce . Termín: do konce ledna 
následujícího roku.  
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4.  Rozpočet RVKPP na rok 2005 

Pro rok 2005 byla v rozpočtové kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa - 

výdaje na státní protidrogovou politiku (dále jen kapitola VPS – výdaje na protidrogovou 

politiku) vyčleněna celková částka 105.000.000,- Kč. Svým usnesením č. 1045 ze dne 23. 

října 2000 k Národní strategii protidrogové politiky na období  2001 –  2004 pověřila vláda 

RVKPP rozdělováním finančních prostředků z uvedené rozpočtové kapitoly (viz příloha č.2). 

 

5. Výhled činnosti na rok 2006 (nové projekty, dlouhodobé aktivity)  

I. Nelegislativní úkoly do vlády 
č. Název úkolu Termín 
1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky  
V/06 

2. Příprava víceletého systému financování programů protidrogové 
politiky 

XII/06 

3. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2006 XI/06 
4. Hodnotící zpráva o plnění úkolů z Akčního plánu realizace Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2005-6 
XII/06 

5. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 
2007-9 - příprava 

IX/06 

 

I. Úkoly administrativního oddělení:  
č. Název úkolu Termín 
1. Příprava jednání RVKPP v roce 2006: 

 Rozdělení dotací pro rok 2006  
 Zhodnocení programů protidrogové politiky v roce 2005 
 Zpráva o průběhu certifikací v roce 2005 

 

I/06 
V/06 
V/06 

2. Vyhodnocení vyúčtování programů podpořených v roce 2005 III/06 

3. Příprava dotačního řízení RVKPP pro rok 2007 – vyhlášení dotačních 
programů, metodika 
Realizace dotačního řízení na základě stanovené metodiky 

VI/06 
 

      IX – XII/06   

4. Vyhodnocení  protidrogové politiky v krajích za rok 2005  VIII/06 

6. Metodické vedení krajských protidrogových koordinátorů (KPK)  průběžně 

8. Zahraniční spolupráce, příprava a organizace zahraničních cest: 

 Pompidou Group Rady Evropy Strasbourg 
 UNDCP –zasedání CND Vídeň 
 Zpracování výroční zprávy pro EMCDDA 
 Zastupování ČR v Horizontal Working Group on Drugs (EC) 
 Zpracování výroční zprávy pro UNDCP 
 Účast na jednání Horizontální pracovní skupiny Rady EU 

 
průběžně 

II/06 
III/06 
V/06 

průběžně 
průběžně 

9. Kontrolní, poradenská a koordinační činnost sekretariátu  průběžně 

10. Úkoly z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 
politiky 2005 – 2006 

průběžně 

11. Pravidelná jednání Výboru zástupců resortů na základě plánu činnosti 
a k výše uvedeným úkolům, spolupráce s resorty, účast 

průběžně 
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v meziresortních pracovních skupinách, komisích 

12. Aktualizace databáze projektů   průběžně 

13. www stránky RVKPP a jeho aktualizace průběžně 

14. Práce podle požadavků a aktuální situace v RVKPP podle 
jednotlivých agend 

průběžně 

15. Národní konference k protidrogové politikce v ČR XII/06 

16. Analýza a zhodnocení financování programů protidrogové politiky a 
navržení opatření 

XII/06 

17. Zjednodušení podávání žádosti o dotace na programy protidrogové 
politiky (zjednodušená forma dotazníku) 

V/06 

 

II. Úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti: 
č. Název úkolu Termín 
1. Indikátor - Žádost o léčbu 

 sběr a analýza dat  
 

průběžně  
 

2. Indikátor - Populační průzkumy 
 sběr a analýza dat  

 
průběžně 

3. Indikátor - Úmrtí v důsledku nebo v souvislosti s užíváním drog 
 sběr a analýza dat  

 
průběžně 

4. Indikátor - Infekční nemoci  
 sběr a analýza dat  

 
průběžně  

5. Indikátor - Odhady prevalence užívání drog 
 sběr a analýza dat  

 
průběžně 

6. Evaluace programů a služeb 

 Ověřování metodiky evaluace programů prevence a léčby 
drogových závislostí 

 Monitorování užívání drog v romské komunitě 
 Projekt sledování nových trendů na drogové scéně (v návaznosti 

na obdobný evropský projekt) 
 Projekt „uživatelé kanabinoidů v léčebných službách“ (v 

návaznosti na obdobný evropský projekt) 

 

průběžně 
 

průběžně 
 

průběžně 
 

průběžně 

 Zaostřeno na drogy (6x ročně 8-12 stran A4)  průběžně 

 www. stránky  drogy-info.cz průběžně 

 PR aktivity, informace médiím a veřejnosti, tiskové konference, 
semináře pro novináře 

průběžně 

 Analytická, statistická, interpretační a informační činnost  průběžně 

 Konzultační, metodická, ověřovací činnost „na místě“ u jednotlivých 
poskytovatelů dat/programů protidrogové politiky  

průběžně 

 Odborné semináře pro poskytovatele dat pro potřeby NMS průběžně 

 Zahraniční spolupráce:  

 účast na jednání Správní rady EMCDDA za ČR 
 účast na jednání vedoucích NMS v rámci EMCDDA 
 účast v odborných pracovních skupinách EMCDDA k dílčím 

klíčovým indikátorům 

 

průběžně 
průběžně 
průběžně 
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 účast na projektech Pompidou Group průběžně 

  

6. Předpokládané výdaje v roce 2005 

Většina výdajů na programy protidrogové politiky v ČR je zabezpečována z rozpočtové 

kapitoly VPS – výdaje na protidrogovou politiku (viz tabulka – konečné údaje za rok 2004 

zatím nejsou k dispozici).  

Na základě rozboru financování programů protidrogové politiky v letech 2002 až 2004 a 

vývoje v roce 2004 předpokládá sRVKPP, že předpokládané výdaje z rozpočtové kapitoly 

VPS – výdaje na protidrogovou politiku v roce 2005 by měly činit cca 105 mil. Kč.  

Při kalkulaci vycházíme z předpokladu nárůstu cen v závislosti na změně výše DPH a 

vstupem do EU a k nárůstu požadavků pravděpodobně dojde u programů primární prevence 

užívání drog, u programů léčby dětí do 15 let, matek uživatelek, menšin, u programů 

doléčovacích a  programů snižování rizik v Praze. Kapacita těchto programů není v 

současné době dostačující a budou prioritami dotačního řízení pro  2006. 

 

7. Předpokládané výdaje v roce 2006: 

1) program primární prevence      10 mil. Kč  

2) programy snižování rizik      47 mil. Kč 

3) programy léčby a resocializace                      40 mil. Kč 

4) programy informace, výzkum, hodnocení      2 mil. Kč 

5) programy mezinárodní spolupráce      1 mil. Kč 

6) programy rozvoj služeb                       5 mil. Kč 

7) sRVKPP (administrativní oddělení a Národní monitorovací středisko) 

-  činnost NMS           2,5 mil. Kč  

-  řešení dílčích odborných úkolů, překlady,  

 publikační činnost apod., vzdělávání     2,5 mil. Kč 

Celkem předpoklad                    110 mil. Kč 

 
 

*** 
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IX. Přílohy  

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Tabulka dotací na rok 2004 podle krajů a typu programu 

Příloha č. 2 – Tabulka dotací I. kola na rok 2005 podle krajů a typu programu 

Příloha č. 3 - Tabulka - Návrh na převod účelově vázaných finančních prostředků 

z rozpočtové kapitoly VPS v roce 2005 – výdaje na protidrogovou politiku do rozpočtové 

kapitoly Úřadu vlády   

a Tabulka - Rozpis položky 7. Monitorování a výzkum -  rozpočet aktivit NMS
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Příloha č. 1 

Tab. 1 – Dotace podle krajů a typu programu na rok 2004 

KRAJ 
Kontaktní 

centra 
Terénní 

programy 
Ambulantní 

léčba 

Terapeutické 
komunity, 
pobytové 

progr. 

Následná 
péče 

Primární 
prevence 

Ostatní Celkem % 

PRAHA 5 620 000 5 062 000 4 460 000 4 550 000 1 865 000 3 276 000 1 067 500 25 900 500 26% 

STŘEDOČESKÝ 1 747 000 0 0 4 787 500 420 000 0 0 6 954 500 7% 

JIHOČESKÝ 2 935 000 902 000 409 000 0 0 474 000 0 4 720 000 5% 

PLZEŇSKÝ 1 920 000 974 000 0 2 485 000 505 000 1 013 000 0 6 897 000 7% 

KARLOVARSKÝ 2 386 000 200 000 0 0 0 415 000 0 3 001 000 3% 

ÚSTECKÝ 6 076 000 936 000 224 000 2 451 000 755 000 0 0 10 442 000 11% 

LIBERECKÝ 1 497 000 0 405 000 2 075 000 0 0 0 3 977 000 4% 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 776 000 650 000 205 000 0 0 0 0 1 631 000 2% 

PARDUBICKÝ 1 235 000 0 650 000 0 0 0 0 1 885 000 2% 

VYSOČINA 1 998 000 0 0 974 000 0 749 000 0 3 721 000 4% 

OLOMOUCKÝ 2 211 000 846 000 300 000 0 1 886 000 620 000 0 5 863 000 6% 

JIHOMORAVSKÝ 3 045 000 1 123 000 1 041 000 3 072 000 1 280 000 1 353 000 610 000 11 524 000 12% 

MORAVSKOSLEZSKÝ 4 218 000 0 0 2 800 000 350 000 1 105 000 0 8 473 000 9% 

ZLÍNSKÝ 2 111 000 425 000 0 0 0 240 000 0 2 776 000 3% 

CELKEM 37 775 000 11 118 000 7 694 000 23 194 500 7 061 000 9 245 000 1 677 500 97 765 000 100% 
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Příloha č.2 

Tab.2-Dotace podle krajů a typu programu na rok 2005 (I. kolo) 

KRAJ 

Kontaktní 
centra a 
terénní 

programy 

Vězeňství 
Ambulantní 

léčba 

Terapeutické 
komunity,     
pobytové 

progr. 

Následná 
péče 

Primární 
prevence 

Ostatní Celkem % 

PRAHA 9 503 000 267 000 4 637 000 5 291 000 1 711 000 2 529 000 1 955 000 25 893 000 27% 

STŘEDOČESKÝ 1 464 000 0 0 3 011 000 0 388 000 0 4 863 000 5% 

JIHOČESKÝ 3 185 000 0 486 000 0 400 000 878 000 0 4 949 000 5% 

PLZEŇSKÝ 2 797 000 76 000 0 2 751 000 563 000 1 125 000 0 7 312 000 8% 

KARLOVARSKÝ 2 565 000 0 0 0 0 0 0 2 565 000 3% 

ÚSTECKÝ 6 786 000 0 107 000 2 987 000 900 000 0 0 10 780 000 11% 

LIBERECKÝ 1 613 000 0 453 000 2 766 000 0 0 0 4 832 000 5% 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 1 421 000 206 000 275 000 0 0 0 0 1 902 000 2% 

PARDUBICKÝ 1 081 000 0 417 000 0 0 0 0 1 498 000 2% 

VYSOČINA 1 143 000 0 0 1 516 000 400 000 495 000 0 3 554 000 4% 

OLOMOUCKÝ 3 570 000 339 000 0 0 1 893 000 620 000 0 6 422 000 7% 

JIHOMORAVSKÝ 3 247 000 467 000 693 000 3 023 000 1 218 000 764 000 380 000 9 792 000 10% 

MORAVSKOSLEZSKÝ 3 620 000 0 0 2 650 000 1 139 000 1 428 000 0 8 837 000 9% 

ZLÍNSKÝ 1 658 000 0 0 0 0 55 000 0 1 713 000 2% 

CELKEM 43 653 000 1 355 000 7 068 000 23 995 000 8 224 000 8 282 000 2 335 000 94 912 000 100% 

 



Příloha č.3 

  

Tab.1. - Návrh na převod účelově vázaných finančních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS v roce 2005 – 
výdaje na protidrogovou politiku do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády:  

Účel 
Plánovaná částka (Kč) 

1. Posuzování projektů – žádostí o státní dotaci 
  

Služby: 70.000,-
OON (DPP): 90.000,-

Komentář: Odborné posouzení žádostí o dotace na realizaci projektů protidrogové politiky 
předložených RVKPP na rok 2006 externími odborníky – oponenty.  
2. Překlady a jiné služby Služby: 550.000,-
Komentář: Překlady – a) do angličtiny – Výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2004 a překlad 
připravované Národní strategie drogové politiky 2005-2009; b) do češtiny – Drugs in focus – 
periodikum EMCDDA (překlad vybraných čísel), zahraniční odborné materiály za účelem dalšího 
využití při provádění protidrogové politiky, pro pracovní skupiny zřizované Radou apod. Požadované 
prostředky budou využity i na další služby související s překlady a distribucí odborných materiálů pro 
odbornou, případně laickou veřejnost. 
3. Standardy primární prevence Služby: 39.000,-
Komentář: Požadovaná částka je v celé výši určena na zajištění realizace části pilotního ověření 
systému Standardů primární prevence (spolupráce MŠMT a sRVKPP), jež bude v roce 2005 
dokončeno v průběhu 1.pololetí roku 2005 (v 5 zařízeních nestátního i státního sektoru).  
4. Vzdělávání Služby: 660.000,-

OON (DPP): 30 000,-
Komentář: Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů jako součást koncepce vertikální 
koordinace, poskytovatelů služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek v celé ČR 
(ekonomické poradenství a vzdělávání, kvalita a efektivita služeb a zavádění nástrojů pro jejich 
garanci do praxe, sběr epidemiologických dat). Vzdělávání pro pracovníky sRVKPP a NMS v oblasti 
epidemiologických a ekonomických analýz a v oblasti drogových závislostí. 
5. Publikační a informační činnost Služby: 850.000,-

OON (DPP): 50.000,-
Komentář: Cílem je vydávat informační materiály (např. periodickou publikaci „Zaostřeno na drogy“, 
Národní strategii protidrogové politiky 2005-2009 a Akční plány národní protidrogové politiky 2005-
2009), odborné publikace, jež jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost (ediční řady NMS), 
případně iniciace vzniku preventivních a metodických materiálů napomáhajících zvýšit povědomí 
různých částí veřejnosti o problému užívání drog, o možnostech získání pomoci v obtížných situacích; 
náklady na tisk Výroční zprávy a na  údržbu internetové prezentace NMS apod.    
6. Ekonomické analýzy  Služby: 160.000,-

Komentář: V rámci dotačního řízení se ukazuje jako nezbytné externí odborné posouzení kvality 
vedení účetnictví u jednotlivých příjemců dotací v souladu se Zákonem č.320/2001 Sb.o finanční 
kontrole ve veřejné správě a zpracování ekonomické analýzy nákladovosti služeb pro vytvoření 
systému jejich nákupu za ceny stanovené státem.  
7. Monitorování a výzkum 
Pozn.: podrobnosti viz tab. 2 (rozpočet aktivit NMS) 

Služby: 685.000,-
OON (DPP): 120.000,-

CELKEM   3.304.000,- Kč
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Tab. 2. - Rozpis položky 7. Monitorování a výzkum -  rozpočet aktivit NMS 
7.1. Monitorování infekčních onemocnění u uživatelů drog  
 

Služby: 50.000,-
OON (DPP):  0,-

Komentář: V r. 2003 byla ukončena základní seroprevalenční část studie výskytu virové hepatitidy 
typu C mezi klienty 12 nízkoprahových center v ČR, od r. 2004 je realizována prospektivní 
seroincidenční část. V r. 2005 bude analyzována a publikována základní části studie a realizována 
sběrná část prospektivní části. V roce 2005 budou dále monitorována infekční onemocnění i u jiných 
skupin uživatelů drog (uživatelé v léčbě, ve výkonu trestu atd.). 
7.2. Studie úmrtnosti problémových uživatelů drog 
 

Služby: 15.000,-
                OON (DPP):  0,- 

Komentář: V roce 2005 bude dokončena analýza úmrtnosti problémových uživatelů drog. Sběrná 
část studie proběhla v roce 2004.  
7.3. Registr klientů a služeb v síti zařízení pro uživatele drog – 
FreeBase 

Služby: 100.000,-
OON (DPP): 10.000,-

Komentář: Technická a odborná podpora systému „FreeBase“ provozovaném sRVKPP v síti 
nízkoprahových a ambulantních zařízení v ČR. Jeho cílem je sjednocení evidence služeb a dat o 
klientech/pacientech s návazností na systém dotačního řízení RVKPP a resortů, systém certifikací. 
FreeBase je plně kompatibilní s registrem žadatelů o léčbu hygienické služby, umožňuje konverzi dat 
do formátu registru, což zvyšuje jeho kvalitu. V r. 2005  bude probíhat upgrade a údržba systému.  
7.4. Speciální registr drogových úmrtí Služby: 10.000,-

OON (DPP):   0,-
Komentář: Vedení speciálního registru drogových úmrtí v síti oddělení soudních lékařství v ČR.  

7.5. Monitorování  užívání drog ve specifických skupinách populace 50.000,-

Komentář:  Jedná se zejména o monitorování užívání drog na taneční scéně, v národnostních 
menšinách a v sociálně znevýhodněných skupinách obyvatelstva. 
7.6. Kvalitativní monitoring drogové scény Služby: 70.000,-

OON (DPP): 30.000,-
Komentář: Pravidelný sběr kvalitativních dat o chování uživatelů návykových látek, o využívání 
služeb, o aktuálních zdravotních a jiných důsledcích užívání drog, o poměrech na nelegálním 
drogovém trhu. Cílem je ověření a doplnění dat kvantitativních a získání informací o nových trendech 
a změnách na drogové scéně v ČR  formou ohniskových skupin a řízených rozhovorů s uživateli drog. 

7.7. Systém časného varování před novými (syntetickými) drogami 
- EWS 

Služby: 10.000,-
OON (DPP): 10.000,-

Komentář: Koordinace sítě organizací z oblastí potlačování nabídky i poptávky pro předávání 
informací především o nových syntetických drogách na drogové scéně v ČR. Modifikace systému na 
„framework decision“ týkající se společného postupu proti novým syntetickým drogám v EU, jejíž 
přijetí se očekává v r. 2005. 
7.8. Evaluace intervencí, hodnocení kvality 
 

Služby: 250.000,-
OON (DPP): 50.000,-

Komentář: 
1. Realizace české části multicentrické studie WHO Evaluace substituční léčby ve vybraných 

substitučních centrech v ČR. (Kč 100.000,-- ) 
2. Projekt EMCDDA „Evaluation of Drug Demand Reduction Actions“ – EDDRA. Jedná se o český 

příspěvek do evropské databáze projektů dobré praxe v oblasti prevence a léčby drogových 
závislostí na základě metodiky EMCDDA, který je pro ČR od okamžiku členství v EU povinný 
(Kč 50.000,--) 

3. Zpracování koncepce studie odhadu společenských nákladů užívání drog v ČR (tyto semi-
ekonomické studie slouží pro odhad společenských škod vzniklých užíváním drog, jeho důsledky 
a náklady na jejich řešení vyjádřený v monetárních jednotkách) a na jeho pilotní realizaci  
(Kč 150.000,--). 

7.9. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004 Služby: 30.000,-

OON (DPP): 20.000,-

Komentář: Úhrada nákladů na zpracování částí Výroční zprávy externími spolupracovníky – členy 
autorského kolektivu a oponentské posudky. 
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7.10. Studie a průzkumy reagující na aktuální potřeby v r. 2005 Služby: 100.000,-

 

Komentář: Realizace projektů vzniklých na základě aktuální potřeby a reagujících na nové trendy na 
drogové scéně a v síti služeb pro uživatele drog v r. 2005.  
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