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1 Předseda a členové
Předseda:
1.

Ing. Jiří Paroubek
(vláda Ing. Jiřího Paroubka podala demisi 16.8.2006)

2. Ing. Mirek Topolánek
(vláda Ing. Mirka Topolánka, dočasně pověřena vykonáváním funkce v období
4.9.2006 – 8.1.2007, podala demisi 11.10. 2006)
Výkonný místopředseda:
3. Ing. Zdeněk Škromach - do 16.8.2006
Další členové:
4. ministr zdravotnictví
MUDr. David Rath
MUDr. Tomáš Julínek
5. ministr vnitra
Mgr. František Bublan
MUDr., Mgr. Ivan Langer
6. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková
PhDr. Miroslava Kopicová
7. ministr práce a sociálních věcí
Ing. Zdeněk Škromach - místopředseda vlády
RNDr. Petr Nečas - místopředseda vlády
8. ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Němec – místopředseda vlády
JUDr. Jiří Pospíšil
9. ministr obrany
JUDr. Karel Kűhnl
Jiří Šedivý, Ph.D.
10. ministr zahraničních věcí
JUDr. Cyril Svoboda
RNDr. Alexandr Vondra
11. ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka – 1.místopředseda vlády
Ing. Vlastimil Tlustý
12. ministr průmyslu a obchodu – od 4.1.2006
Ing. Milan Urban
Ing. Martin Říman

2

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2006

2 Zaměstnanci sekretariátu RVKPP
Činnost RVKPP (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje sekretariát
RVKPP (dále jen „sRVKPP“), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky
(odbor pro koordinaci protidrogové politiky). Usnesením vlády č. 643/2002 bylo v rámci
sRVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen
NMS). V této souvislosti vláda příslušným způsobem upravila i statut RVKPP. K zajištění
plnění úkolů NMS provedl Úřad vlády reorganizaci sRVKPP. Počínaje lednem 2003 je
sRVKPP v rámci organizačního členění Úřadu odborem, který se skládá ze dvou oddělení –
NMS a oddělení koordinace a financování protidrogové politiky (dále jen OKF) s celkovým
počtem 15ti tabulkových míst.
Personální obsazení sRVKPP a pracovní náplně:
1. Ing. Ivo Kačaba. – ředitel sekretariátu – do 30. 9. 2006
2. Eva Špačková – asistentka ředitele sekretariátu
3. MUDr. Viktor Mravčík - vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a
drogové závislosti (NMS) a zástupce ředitele, zastupoval ředitele od 1.10. 2006 v plném
rozsahu
4. Mgr. Vladimír Sklenář –koordinace resortů; vedoucí oddělení koordinace a financování
protidrogové politiky
5. PaedDr. Ludmila Slabá – zahraniční spolupráce, koordinace resortů (OKF)
6. Ing. Libuše Knytlová – dotace a kontrolní činnost (OKF)
7. RNDr. Alena Beránková – dotace a kontrolní činnost (OKF) – do 28.2.2006
8. Bc. Hana Rendlová – koordinace regionů, certifikace (OKF)
9. Mirka Pragen – zahraniční spolupráce (OKF)
10. Marie Coufalová – asistentka vedoucího NMS
11. Mgr. Ondřej Petroš – monitoring a výzkum (NMS)
12. Mgr. Blanka Petrošová – monitoring a výzkum (NMS), nástup na MD 1.7.2006,
Mgr. Barbora Orlíková – monitoring a výzkum (NMS) – od 19.6.2006
13. Mgr. Pavla Lejčková – monitoring a výzkum (NMS)
14. Mgr. Alena Trojáčková - monitoring a výzkum (NMS)
15. Ing. Eva Škrdlantová – vztahy s veřejností, dokumentace (NMS, OKF, pracuje i pro
ředitele)
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3 Přehled činnosti
3.1 Zasedání RVKPP - přehled a základní projednávaná témata
V roce 2006 se uskutečnila celkem 2 zasedání RVKPP.
3.1.1

14. února 2006

Program jednání:
1. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací
programům protidrogové politiky
2. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
– výdaje na protidrogovou politiku v roce 2005
3. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006
4. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 –
vyhodnocení realizace v roce 2005 a plán pro 2006
5. Zpráva o plnění usnesení (úkolů) Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
6. Různé
3.1.2

25. dubna 2006

Program jednání:
1. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací
programům protidrogové politiky
2. Certifikace odborné způsobilosti – pokračování a zpřesnění systému v následujícím
období
3. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem – dotace poskytnuté v roce 2005 na
realizaci programů protidrogové politiky z kapitoly Všeobecná pokladní správa
prostřednictvím Úřadu vlády ČR
4. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kapitoly Úřadu vlády – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na rok 2006
5. Provádění kontrol u příjemců finančních prostředků ze státního rozpočtu na
protidrogovou politiku v roce 2006
6. Koordinace programů protidrogové politiky v regionech: jednání s Asociací krajů ČR
7. Různé

3.2 Výbory
Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila RVKPP dosud čtyři stálé pracovní výbory,
jejichž činnost zajišťuje sekretariát RVKPP:
3.2.1

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.
3.2.2

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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3.2.3

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.
3.2.4

Výbor pro udělování certifikací

byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání 29.1.2004 a
usnesením vlády ČR č. 300/2005. Výbor navrhuje RVKPP udělení, neudělení či odebrání
certifikace odborné způsobilosti, slouží jako odvolací orgán při nesouhlasu organizace s
výběrem certifikátorů.

3.3 Stálé pracovní skupiny
Pro plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové
politiky na období 2005-2006 zřizuje RVKPP na základě svého statutu stálé nebo ad hoc
pracovní skupiny:
3.3.1

Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina

Resortní koordinační skupina 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.
3.3.2

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.
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
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 2006 se pracovní skupina sešla celkem čtyřikrát. Na svých jednáních se zabývala
především neziskovými organizacemi, s důrazem na jejich financování, vč. využití
zahraničních fondů. Dalším důležitým tématem bylo vytváření krajských akčních plánů.
3.3.3

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 2006 byla zahájena příprava Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD), která bude realizována v průběhu roku 2007.
3.3.4

Pracovní skupina NMS "Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog"

Tato skupina zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Kromě
zajištění sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění propojenosti systému
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sběru dat mezi relevantními institucemi se pracovní skupina zabývá možnostmi testování
(příp. očkování) aktivních uživatelů drog a zjišťováním prevalence/incidence infekčních
nemocí u uživatelů drog.
3.3.5

Pracovní skupina NMS "Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog"

Tato skupina věnuje problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se
léčili v daném roce ve zdravotnických nebo nezdravotnických zařízeních. Cílem skupiny je
zajištění dat ve struktuře požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. Členy pracovní
skupiny jsou odborníci zastupující HS, ÚZIS ČR a GŘVS ČR.
3.3.6

Pracovní skupina NMS "Systém včasného varování před novými drogami"

Zajišťuje především bezproblémovou funkčnost celostátního informačního systému „Systém
včasného varování“ (Early-warning System, EWS), který byl schválen RVKPP v červenci
2005. Cílem systému je vytvoření mechanismu umožňujícího rychlou výměnu informací o
výrobě, šíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek mezi relevantními partnery jak
z oblasti veřejně zdravotní a sociální, tak z oblasti trestněprávní a rozšíření těchto informací
na různých úrovních s cílem minimalizovat negativní zdravotní dopady užívání těchto nových
psychoaktivních látek.
3.3.7

Pracovní skupina NMS „Úmrtí spojená s užíváním drog“

Tato skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně lékařských
oddělení v ČR. Členy jsou soudní lékaři, toxikologové z oddělení soudního lékařství,
zástupce ÚZIS, zástupce NPC PČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o
drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR.
3.3.8

Pracovní skupina NMS „Data trestněprávního sektoru“

Tato skupina se zabývá otázkami sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z
trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelností na národní i mezinárodní úrovni. Členy
pracovní skupiny jsou zástupci relevantních institucí veřejné správy (MV, MS, MF-GŘC),
neziskového sektoru a další odborníci.

3.4 Krátkodobé aktivity
Pojmem krátkodobé aktivity jsou míněny semináře, školení, prezentace v médiích apod.
Pracovníci sRVKPP prezentovali svoji činnost a připravovanou Národní strategii protidrogové
politiky na období 2005 až 2009 především na následujících akcích:
3.4.1

Prezentace v ČR:

AT konference České lékařské společnosti – Společnosti pro návykové nemoci J. E.
Purkyně v květnu 2006,
Prezentace na seminářích Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v Apolináři,
III. mezinárodní konference Komunitní spolupráce v ČR –v dubnu 2006 v Brně,
III. ročník celostátní konference Primární prevence rizikového chování –v listopadu 2006 v
Praze.
3.4.2

Na mezinárodním fóru

Rada EU – Horizontální pracovní skupina pro drogy
Pompidou Group Rady Evropy, Štrasburk - pravidelné setkání stálých korespondentů,
platformy Výzkum, Prevence
Pompidou Group Rady Evropy – ministerská konference, 27.-28.11.2006, Štrasburk
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Setkání národních protidrogových koordinátorů členských států EU
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Setkání vedoucích monitorovacích středisek zemí EU (Reitox) – vedoucí NMS MUDr.
Viktor Mravčík byl do listopadu 2006 vícemluvčím sítě Reitox,
Reitox akademie na téma závazky vyplývající ze smlouvy mezi EMCDDA a národními
monitorovacími středisky (Grant Management),
Expertní setkání EMCDDA na téma implementace zákonů,
Expertní setkání EMCDDA na téma environmentální strategie v oblasti prevence užívání
drog,
Setkání právních korespondentů Evropské databáze o drogové legislativě (ELDD),
Prevalenční odhady problémových uživatelů drog,
Užívání drog v obecné populaci – populační průzkumy,
Infekční nemoci spojené s užíváním drog,
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog,
Setkání národních koordinátorů EDDRA.
3.4.3

Články v odborném tisku:

Lejčková, P. (2006) Primární prevence užívání drog: základní principy a efektivní
programy. Zaostřeno na drogy 1, s. 1-8.
Lejčková, P. & Csémy, L. (2006) Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace
alkoholu. Adiktologie 2, s. 134-143.
Mravčík, V. & Kiššová, L. (2006) Prevalenčný odhad problémových užívatelov drog na
Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 41, s. 259-272.
Orlíková, B. & Gajdošíková, H. (2006) Uživatelé drog v konfliktu se zákonem. Právní
problémy související s užíváním drog. Zaostřeno na drogy 2, s. 1-8.
Sadílek, P., Mravčík, V. & Trojáčková, A. (2006) Poradenská činnost v oblasti závislostí
poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu v České republice. Adiktologie 6, s.
389-399.
Trojáčková, A., Orlíková, B. & Lejčková, P. (2006) Situace ve věcech drog v České
republice v roce 2005. Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy 5, s. 1-12.
Trojáčková, A. & Višňovský, P. (2006) Farmakologie látek zneužívaných vdechováním.
Klinická farmakologie 2, s. 100-102.
Trojáčková, A. & Višňovský, P. (2006) Alcohol Use in Czech Pharmacy Students. Central
European Journal of Public Health 3, pp. 117-120.
Zábranský, T., Mravčík, V., Korčišová, B. & Řehák, V. (2006) Hepatitis C Virus Infection
among Injecting Drug Users in the Czech Republic - Prevalence and Associated Factors.
European Addiction Research 12, pp. 151-160.
3.4.4

Tiskové konference

V r. 2006 byly uspořádány 3 tiskové konference: 1 vlastní tisková konference – resp. „Media
Day“ (dvouhodinová tisková konference a následně celý den vyhrazený pro komunikaci s
médii, ke zveřejnění výročních zpráv o drogové situaci v ČR a v Evropě) - NMS; na 2
tiskových konferencích jsme se spolupodíleli: Den boje proti VHC (NMS, hlavní pořadatel
Centrum Adiktologie 1. LF UK) a Světový den boje proti drogám a nezákonnému
obchodování s nimi (OKF - hlavní pořadatel pražské Informační centrum OSN).
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3.4.5

Tiskové zprávy

Odbor pro koordinaci protidrogové politiky (OPK) vydává tiskové zprávy podle povahy
sdělení buďto pod hlavičkou „Tisková zpráva sekretariátu Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky“ (témata spadající do působnosti oddělení koordinace a financování,
OKF) 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 vlada.cz resp. v Presscentru na webu drogy-info.cz).
Další méně významná sdělení se uveřejňují v Presscentru na drogy-info.cz, aniž by byla
rozesílána médiím.
V roce 2006 byly vydány 4 vlastní tiskové zprávy, z toho 3 tiskové zprávy NMS k Výroční
zprávě o situaci ve věcech drog a 1 tisková zpráva Sekretariátu RVKPP ke schválení dotací.
Spoluúčast na redakci dalších 8 tiskových zpráv (zveřejnění Výroční zprávy o drogové
problematice v Evropě, Světový den boje proti drogám).
V Presscentru na drogy-info.cz bylo v r. 2006 v rubrice „tiskové zprávy“ publikováno celkem
22 sdělení.
V roce 2005 bylo zadáno externímu dodavateli vypracování Mediální analýzy – část Drogová
problematika obecně byla dodána v r. 2005, část Protidrogová politika byla dodána v r. 2006.
Analýza byla poskytnuta krajským protidrogovým koordinátorům a zástupcům resortů, jejichž
představitelé jsou členy RVKPP.
3.4.6

Vzdělávací aktivity

Další aktivity směřovaly do oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace krajských
protidrogových koordinátorů, pracovníků státní správy a pracovníků z oblasti prevence a
léčby. Mezi nejdůležitější v roce 2006 patřily následující:
Pracovníci sekretariátu přednášeli soudcům a státním zástupcům (Institut pro vzdělávání v
justici), úředníků Probační a mediační služby ČR, 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., 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.
Sekretariát RVKPP uspořádal literární soutěž Drogy: Co s nimi? Jak bez nich? Soutěž byla
určena pro autory ve věku 15-20 let. Členy odborné poroty byli Mgr. Daniela Fischerová,
MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. a PhDr. Miroslav Kovařík. Kromě mediální minikampaně
bylo o konání literární soutěže informováno cca 1500 středních škol v celé ČR; tím byly
školy zároveň informovány o webové stránce www.drogy-info.cz, kde byly vyvěšeny
soutěžní podmínky a aplikace pro vkládání soutěžních příspěvků. Ceny vítězům Literární
soutěže byly slavnostně předány 24. října 2006 v Hrzánském paláci v Praze. Ukázky z
oceněných děl četli Miroslav Kovářík a Bořivoj Navrátil. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
126 děl, z toho 83 v kategorii próza nebo drama a 43 v kategorii poezie. V každé kategorii
byly uděleny ceny za umístění na 1., 2. a 3. místě a dvě čestná uznání. Oceněná díla jsou
dosud ke stažení na stránkách RVKPP.
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3.5 Dlouhodobé aktivity
3.5.1

Dotační řízení projektů NNO pro poskytování služeb uživatelům návykových látek

Od roku 2005 připravil sRVKPP dotační řízení, včetně vyplácení finančních částek
jednotlivým poskytovatelům služeb přímo Úřadem vlády ČR. Organizace dotačního řízení,
příprava podkladů pro rozhodování RVKPP a následná administrace projektů patří
významným a citlivým oblastem činnosti sRVKPP
3.5.2

Certifikace odborné způsobilosti

Vláda České republiky schválila dne 16. března 2005 svým usnesením č. 300/2005 zavedení
Systému certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (Certifikace), která je
vymezena Standardy služeb pro uživatele drog, certifikačním řádem a metodikou místního
šetření. Dále vláda ČR svým usnesením č. 700/2005 z 8.června 2005 uložila programům
protidrogové politiky (sekundární a terciární prevence) jako podmínku pro poskytování
finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku od roku 2007 mít certifikaci
odborné způsobilosti.
Dne 1. června 2005 byl celý systém certifikací odborné způsobilosti programů protidrogové
politiky zahájen. K 10.10.2006 bylo provedeno 171 místních šetření a bylo vyčerpáno celkem
2 580 600,-Kč. K 10. 10. 2006 bylo rozhodnutím zástupce ředitele sekretariátu Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) MUDr. Viktora Mravčíka pozastaveno
provádění dalších místních šetření v rámci systému certifikací odborné způsobilosti služeb
pro uživatele drog z důvodu naplnění rozsahu plnění smlouvy (ukončení smlouvy s
certifikační agenturou z důvodu vyčerpání finančních prostředků na rok 2006) mezi Úřadem
vlády ČR a Národním vzdělávacím fondem (NVF), o.p.s. Vzhledem k nutnosti zajistit
kontinuální pokračování procesu certifikací proběhlo výběrové řízení na služby certifikační
agentury (kontinuální organizace a zajištění provedení místních šetření u poskytovatelů
služeb v rámci systému Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a
psychotropních látek stanovených certifikačním řádem a metodikou místního šetření) podle
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výbor pro udělování certifikací RVKPP(dále
Výbor) se od svého ustavení v červenci 2005 sešel celkem desetkrát.
3.5.3

Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů

V roce 2006 připravil sekretariát RVKPP pro krajské protidrogové koordinátory cyklus čtyř
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 2006:
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách
Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami
Primární prevence
Public relations
3.5.4

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. Od roku
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2005 je do systému zapojeno
http://freebase.drogy-info.cz/.
3.5.5

přes

70%

nízkoprahových

zařízení.

Blíže

viz

EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action)

Projekt EMCDDA – výměnný informační systém o intervencích na snižování poptávky po
drogách. NMS je od roku 2005 aktivně zapojeno v této internetové evropské databázi
evaluovaných preventivních a léčebných intervencí. Od roku 2005 byly do databáze vloženy
celkem 3 projekty z ČR.
3.5.6

EIB (Evaluation Instruments Bank)

Projekt EMCDDA – banka evaluačních nástrojů pro evaluaci preventivních a léčebných
programů v národních jazycích EU. Od roku 2005 existuje česká banka evaluačních
nástrojů, která je přístupná na webu www.drogy-info.cz. e konci roku 2006 obsahovala banka
evaluačních nástrojů celkem 9 nástrojů pro hodnocení programů.
3.5.7

ELDD – projekt EMCDDA

Projekt EMCDDA – evropská databáze o drogové legislativě. Spolupráce při přípravě
tematických přehledů, tabulek a zpráv.

3.6 Spolupracující státní a nestátní organizace
Hlavním partnerem RVKPP zůstává i v roce 2006 v oblasti neziskového sektoru Asociace
nestátních organizací (A.N.O.), jejíž zástupci se účastní jednání Výboru zástupců resortů.
A.N.O. je profesní organizací sdružující většinu nestátních neziskových organizací, které
poskytují služby v oblasti prevence a léčby návykových nemocí.
V rámci aktivit NMS byla dále zintenzívněna spolupráce při sběru dat o drogách zejména v
oblasti tzv. pěti klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění
sběru dat probíhalo v rámci pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních
či regionálních institucí z ČR, zejména Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Státního
zdravotního ústavu, hygienické služby, Asociace nestátních organizací pracujících v oblasti
prevence a léčby užívání drog, Centra pro výzkum veřejného mínění AV ČR, Společnosti
návykových nemocí ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS
JEP, Psychiatrického centra Praha, Centra Adiktologie atd.
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4 Výstupy
4.1 Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro období 2005 - 2006
Vláda České republiky schválila dne 13. července 2005 svým usnesením č. 886/2005 Akční
plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 (Akční plán). V
tomto klíčovém dokumentu protidrogové politiky České republiky jsou podle jednotlivých
oblastí rozpracovány cíle, činnosti, odpovědnosti, termíny a ukazatele, které mají vést k
naplnění hlavních, specifických a technicko-organizačních cílů Národní strategie
protidrogové politiky na období 2005 – 2009 (usnesení vlády č. 1305/2004).
Předložit vyhodnocení realizace akčního plánu v r. 2005 ukládá úkol č. 34/2 Akčního plánu a
také plán nelegislativních prací vlády ČR na 1. pololetí 2006. Kromě těchto bilančních
vyhodnocení přijala Rada na svém jednání dne 30.9.2005 usnesení č. 5/0905, kterým žádá
své členy, aby o plnění úkolů z Akčního plánu průběžně informovali na zasedáních RVKPP a
dále, aby se touto problematikou ve čtvrtletních intervalech zabýval také Výbor zástupců
resortů Rady.
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 obsahuje
celkem 144 úkolů rozdělených do 43 cílů vztahujících se k 7 oblastem protidrogové politiky:
1. primární prevence
2. léčba a následná péče
3. snižování rizik
4. snižování nabídky drog a vymáhání práva
5. koordinace a financování
6. informace – výzkum – hodnocení
7. mezinárodní spolupráce
V únoru roku 2007 bylo provedeno celkové vyhodnocení splnění úkolů Akčního plánu za
období 2005 -2006. Jednalo se celkem o 144 úkolů, které Akční plán obsahuje. Z těchto 144
úkolů bylo 105 splněno, 7 bylo částečně splněno, 28 bylo nesplněno a o 4 úkolech nebyla
podána dostatečná informace, viz graf č. 1.
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Graf č.1
Stav plnění úkolů Akčního plánu 2005 - 2006 k 31.12.2006
Informace nebyla
podána
3%
Nesplněn
19%

Částečně splněn
5%

Splněn
73%

K nejvýznamnějším úkolům, které se podařilo zabezpečit v období 2005 - 2006 patří:
-

Schválení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, který mimo jiné definuje zodpovědnosti v oblasti zabezpečení
protidrogové politiky orgány statní správy a samosprávy a poprvé v dějinách ČR
definuje základní typy služeb pro uživatele drog.

-

Schválení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky
poskytování pomoci osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních
služeb. Zákon definuje základní typy sociálních služeb pro uživatele drog.

-

Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na
návykových látkách a zohlednění certifikovaných programů v dotačním řízení.

-

Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb programů specifické
primární prevence.

-

Schválení Pravidel pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na
protidrogovou politiku přijatých usnesením vlády č. 300/2005.

Vzhledem k tomu, že cca 78 % úkolů Akčního plánu bylo v období 2005 - 2006 splněno nebo
částečně splněno, 22 % (téměř 1/4) nebylo splněno nebo nebyla podána informace o jejich
plnění nelze považovat realizaci Akčního plánu na období 2005-2006 za zcela úspěšnou.
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4.2 Výstupy dle adresátů a typů
vláda
počet celkem

vzala na
vědomí

schválila
usnesením

odmítla

Zpráva pro vládu ČR

3

2

0

0

Zpráva pro mezinárodní instituce

8

Informace pro vládu

0

0

0

0

Návrh nelegislativního opatření

0

0

0

0

Návrh legislativních změn

0

0

0

0

Připomínky k návrhu zákona

0

0

0

druh výstupu

1
Pozn. 1

Obr, Tab, Graf 1 – Výstupy dle adresátů a typů

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,
evaluaci programu EDDRA pro EMCDDA, dotazník o dopadech studie ESPAD pro REPompidou Group, dotazník o plnění doporučení Rady Evropy týkající se prevence a
snižování poškození zdraví spojené s užíváním drog, a zprávu o naplňování úkolů
stanovených Evropským akčním plánem a Strategií protidrogové politiky EU.

4.3 Tisk a publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu
vlády ČR
4.3.1

autorská činnost pracovníků sRVKPP

Publikace vydané v ediční řadě NMS (ediční řady: monografie, metodika, výzkumné
zprávy, výroční zprávy):
Seznam a definice výkonů drogových služeb (metodika), kolektiv autorů,
Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo
internetu, Sadílek, P., Mravčík, V., 80-86734-89-7,
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České
republice v roce 2003, Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H., 80-86734-94-3,
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005, Mravčík, V. a kol.
(editor V. Mravčík - NMS, 6 spoluautorů pracovníci OPK /5 NMS, 1 OKF/, 1 externí
spoluautor).
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 2005 - autoři viz výše. (Překlad Výroční
zprávy do angličtiny.)
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Články publikované v r. 2006 v odborných časopisech¨– viz část III. Přehled činnosti.
4.3.2

organizačně zajišťované

Publikace vydané v ediční řadě NMS v r. 2006:
Poziční dokument o věznicích, drogách a harm reduction (Status Paper on Prisons, Drugs
and Harm Reduction), WHO, ISBN 80-86734-76-5,
Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a
zkušeností, Lines, R., Jürgens, R., Betteridge, G., Stöver, H., Laticevschi, D., Nelles, J.,
ISBN 80-86734-79-X,
Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční
hudby v České republice, Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L., 80-86734-77-3,
Publikace vydané v ediční řadě sekretariátu RVKPP
V roce 2006 nebyla vydána žádná publikace v ediční řadě sekretariátu RVKPP.

4.4 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 tištěné podobě je nyní rozesíláno na cca 1650 adres. Dalších cca
350 ks je určeno k volné distribuci. Elektronická podoba je k dispozici na www.drogy-info.cz.
Čísla vydaná v roce 2006:
Primární prevence užívání drog – základní principy a efektivní programy
Uživatelé drog v konfliktu se zákonem – právní problémy související s užíváním drog
Drogy v médiích – hlavní výsledky mediální analýzy drogové problematiky 2004-2005
Drogové služby ve vězení – možnosti drogových intervencí a spolupráce neziskových
organizací a věznic
Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005
Drug Situation in the Czech Republic 2005

4.5 Internetové prezentace
4.5.1

Internetové stránky RVKPP

Jsou umístěny 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 i formální redakci zajišťuje pracovnice
pro vztahy s veřejností, která všechny články publikuje (obsah vytváří ve spolupráci s
pracovníky OPK). V r. 2006 byly vytvořeny zcela nové stránky www.vlada.cz. Při té
příležitosti byl podstatně rozšířen obsah stránek RVKPP, které nyní obsahují celkem 226
článků, z nichž většina byla vložena v r. 2006. Články jsou rozčleněny do 14 sekcí (některé
jsou řazeny ve více sekcích). Pracovnice pro vztahy s veřejností je členkou Redakční rady
webových stránek Úřadu vlády ČR.
4.5.2

Národní informační portál o drogové problematice

Je umístěn na adrese www.drogy-info.cz a je po technické stránce zajišťován externě; v r.
2006 byl dokončen převod na vyšší redakční systém. Redakci tvoří všichni pracovníci NMS,
pracovnice vztahů s veřejností 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 v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR.
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Dále jsou na drogy-info k dispozici tyto významné informace pro veřejnost, které jsou
pravidelně aktualizovány:
Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog.
Kalendář akcí s přehledem vzdělávacích akcí a konferencí (včetně zahraničních)
Knihovna NMS obsahující odborné publikace k zapůjčení
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků
5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2006
V rámci dotačního řízení na rok 2006 RVKPP doporučila vedoucímu Úřadu vlády České
republiky k rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle zákona
č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 145 projektů s návrhy finanční
spoluúčasti státu (po zastavení realizace projektu U-12-04).
Prostředky rozpočtované v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené
na prevenci před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2006
byly rozpočtovány v následující struktuře:
1. na realizaci projektů protidrogové politiky
2. na odborné činnosti sekretariátu RVKPP vč. zabezpečení
procesu certifikací

Kč

105.300.000,--

Kč
4.700.000,-------------------------------Kč

110.000.000,--

5.2 Čerpání finančních prostředků
5.2.1

Na realizaci projektů protidrogové politiky

Neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky v celkovém objemu Kč 105.300.000,-- byly
vedoucím Úřadu poskytnuty na realizaci 145 projektů protidrogové politiky (viz přehled v
příloze 1). Z celkové částky účelově určených prostředků státního rozpočtu bylo poskytnuto
formou spolufinancování konkrétních projektů protidrogové politiky:
1. obecně prospěšným společnostem

Kč

22.677.000,--

2. občanským sdružením

Kč

68.492.000,--

3. církvím a náboženským společnostem

Kč

9.126.000,--

4. neziskovým organizacím zřízeným městy a obcemi

Kč

1.387.000,--

5. neziskovým organizacím zřízeným územ. samospráv. celky Kč

3.618.000,--.

5.2.2

Na odborné činnosti sekretariátu RVKPP

vč. zabezpečení procesu certifikací kvality služeb poskytovaných v rámci protidrogové
politiky:
V roce 2006 hospodařil sekretariát RVKPP v rámci rozpočtu určeného na prevenci před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami s celkovou částkou Kč
4.700.000,--. Prostředky byly využity
na zajištění odborné činnosti
realizované
prostřednictvím sekretariátu RVKPP vč. publikační činnosti a zabezpečení procesu certifikací
kvality odborných služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky. V roce 2006
sekretariát RVKPP hospodařil s výše uvedenou částkou v členění dle přílohy 2.

5.3 Shrnutí
Na základě usnesení RVKPP vydal Úřadu vlády České republiky rozhodnutí o rozdělení
veškerých finančních prostředků určených na spolufinancování konkrétních projektů
protidrogové politiky v roce 2006 v celkovém objemu Kč 105.300.000. Tyto neinvestiční
prostředky státního rozpočtu s přesně vymezeným účelovým určením budou předmětem
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006; které jsou příjemci dotací
ze státního rozpočtu povinni provést v I.čtvrtletí 2007.

16

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2006
Použití prostředků státního rozpočtu na financování odborných činností sekretariátu RVKPP
ve výši Kč 4.700.000,-- bylo v průběhu roku 2006 ovlivněno především oblastí realizace
místních šetření v rámci zabezpečení procesu certifikace kvality služeb poskytovaných v
rámci protidrogové politiky. V průběhu II.pololetí roku 2006 byl dočasně proces certifikací
pozastaven, protože byl již naplněn předmět díla Smlouvy o dílo č.05/115-0/2005 na
zabezpečení místních šetření v rámci certifikací kvality služeb protidrogové politiky. Pro další
zabezpečení procesu certifikací bylo vyhlášeno výběrové řízení na certifikační agenturu. Po
ukončení výběru nejvhodnějšího uchazeče (předpokládaný termín ukončení v 03/2007)
bude certifikační proces pokračovat dále.
Souhrnnou informaci o čerpání poskytnutých dotací a o finančním vypořádání vztahů se
státním rozpočtem za rok 2006 dle podkladů předložených příjemci dotací a dle zúčtování
finančních převodů z finančního vypořádání provedeným Úřadem vlády České republiky za
uplynulý rozpočtový rok zpracuje sekretariát RVKPP do konce I.pololetí 2007.
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6 Zahraničí
6.1 Členství v mezinárodních institucích
Na základě Statutu RVKPP aktivně participuje prostřednictvím svého sekretariátu na činnosti
následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou
(především problematikou prevence a léčby užívání drog): Pompidou Group Rady Evropy,
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Komise OSN pro
narkotika (CND), Horizontální skupina pro drogy Rady EU (HDG) a Dublinská skupina. V
uvedených organizacích zastupuje sRVKPP její ředitel, případně další, na základě Statutu
RVKPP jím jmenovaní zástupci.

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi
Pravidelná jednání Horizontální pracovní skupiny pro problematiku drog Rady EU, Brusel
(1x měsíčně) – Ivo Kačaba
Pravidelná setkání členů Správní rady EMCDDA členských a kandidátských zemí EU v
Lisabonu (2x ročně) – Ivo Kačaba
48. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), 8.-11.3.2005, Vídeň – Ivo Kačaba, Mirka
Pragen
Pravidelná setkání národních protidrogových koordinátorů EU (2xročně) – Ivo Kačaba
Pravidelná jednání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy ve Štrasburku
(2x ročně) - Ivo Kačaba, Mirka Pragen, Jitka Vostárková
Pracovní skupina protidrogové prevence Rady Evropy-Pompidou Group, 10.-12.10.2005,
Sheffield - Vladimír Sklenář
Pracovní skupina Pompidou Group při Radě Evropy – Platforma Výzkum, Gdaňsk, 6.7.4.2006 – Pavla Lejčková
48. mezinárodní konference o závislostech,22.-29.10. 2005, Budapešť – Ivo Kačaba
Pravidelná setkání vedoucích národních monitorovacích středisek EU v EMCDDA v
Lisabonu (2x ročně) – Viktor Mravčík
Pracovní skupina EMCDDA „Populační průzkumy a klíčový indikátor Užívání drog v obecné
populaci“, 8.-9.6.2006, Lisabon – Pavla Lejčková
Setkání zástupců sítě Early Warning Systém, Lisabon, 15.-16.6.2006 – Alena Trojáčková
Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Grant Management, Larnaca, 23.30.6.2006 – Libuše Knytlová, Ondřej Petroš
Expertní setkání EMCDDA na téma environmentální strategie v oblasti prevence užívání
drog, Lisabon, 29.-30.6.2006 – Pavla Lejčková
Pracovní skupina EMCCDA „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“, Lisabon, 25.26.9.2006 – Alena Trojáčková
Setkání právních korespondentů Evropské databáze o drogové legislativě (ELDD),
Lisabon, 2.10.2006 – Ondřej Petroš
Pravidelné setkání EDDRA Managers (Exchange on Drug Demand Reduction Action),
Lisabon, 3.-4.10.2006 – Alena Trojáčková
Pracovní skupina EMCDDA „Infekční nemoci spojené s užíváním drog“, Lisabon, 10.11.10.2006 - Barbora Orlíková, Viktor Mravčík
Pracovní skupina EMCDDA „Prevalenční odhady problémového užívání drog“, Lisabon,
12.-13.10.2006 – Barbora Orlíková
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Expertní setkání EMCDDA na téma implementace zákonů, Lisabon, 16.11.2006 – Ondřej
Petroš
Pracovní skupina EMCDDA „Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog“,
Lisabon, 16.-17.11.2006 – Ondřej Petroš
Pracovní setkání koordinátorů a realizačních týmů projektu ESPAD (Evropská školní studie
o alkoholu a jiných drogách), Helsinky, 19.-20.6.2006 – Pavla Lejčková
Seminář pro Střední Evropu – příprava studie ESPAD, Budapešť, 27.-28.10.2006 – Pavla
Lejčková
Expertní jednání EU-Rusko na téma Drogy a drogové závislosti, Varšava, 13.-14.11.2006 –
Pavla Lejčková

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

Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu - výroční dotazník Komise pro narkotika OSN
(CND)
o Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA)
a. Výroční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2005
b. „EWS Progress Report“ – zprávu o implementaci Systému včasného varování
v ČR v r. 2005.
o Pompidou Group Rady Evropy – dotazník k vyhodnocení činnosti vědeckých
platforem PGRE
Pracovníci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti se podíleli
na realizaci twinningového projektu SK04 IB JH 01 Fight Against Drugs v konsorciu s SRN
na Slovensku.
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7 Výhled činnosti na období 2007- 2008
7.1 Nelegislativní úkoly do vlády
č.

Název úkolu

1.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky
Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2006
Hodnotící zpráva o plnění úkolů z Akčního plánu realizace Národní
strategie protidrogové politiky na období 2007-9 (za rok 2007)

2.
3.

Termín
X/07 V/08
XI/07/08
III/08

7.2 Úkoly oddělení koordinace a financování
č.

Název úkolu

1.

Příprava jednání RVKPP v roce 2008:

2.

 Rozdělení dotací pro rok 2008
 Zhodnocení programů protidrogové politiky v roce 2007
 Evaluace systému certifikací
Vyhodnocení vyúčtování programů podpořených v roce 2007

I/08
V/08
IV/08
III/08

3.

Příprava dotačního řízení RVKPP pro rok 2009 – vyhlášení dotačních
programů, metodika

VI/08

4.

Příprava a realizace seminářů pro žadatele a příjemce dotací

5.

Realizace dotačního řízení na základě stanovené metodiky

6.

Vyhodnocení protidrogové politiky v krajích za rok 2007

7.

Metodické vedení krajských protidrogových koordinátorů (KPK)

8.

Zahraniční spolupráce, příprava a organizace zahraničních cest,
zpracování podkladových materiálů pro jednání s mezinárodními
orgány a institucemi, účast na mezinárodních jednáních

Termín

Zastupování ČR na jednání Horizontální pracovní skupiny Rady
EU
 UNODC –zasedání CND Vídeň
 Zpracování výroční zprávy pro EMCDDA
 Zpracování výroční zprávy pro UNODC
 Pompidou Group Rady Evropy, Strasbourg
 Účast na pravidelných setkáních národních protidrogových
koordinátorů EU
 Účast za jednáních Správní rady EMCDDA za ČR
Kontrolní, poradenská a koordinační činnost sekretariátu


9.

VII-IX/08
IX – XII/08
VI/08
průběžně
průběžně
II/08
III/08
V/08
průběžně
průběžně

průběžně

10. Úkoly z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové
politiky 2007 – 2009

průběžně

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

průběžně

12. Setkání Resortní koordinační skupiny pro problematiku drog
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13. Aktualizace databáze projektů

průběžně

14. Správa Registru žadatelů o prostředky státního rozpočtu na programy
protidrogové politiky

Průběžně

15. www stránky RVKPP a jeho aktualizace

Průběžně

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

Průběžně

17.

Průběžně

Příprava předsednictví ČR EU v roce 2009

18. Analýza a zhodnocení financování programů protidrogové politiky a
navržení opatření
19. Zajištění systému certifikací poskytovatelů služeb uživatelům drog
20. Setkání Výboru zástupců regionů a Výboru zástupců resortů
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8 Plán činnosti Národního monitorovacího střediska v r. 2007
8.1 Sběr a analýza dat
8.1.1

5 klíčových indikátorů

Užívání drog v obecné populaci (a subpopulacích)
Realizace další vlny Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD).
Realizátor: PCP a NMS. Termín: sběr dat do konce května 2007, analýza a zveřejnění
výsledků do konce roku 2007.
Analýza a publikace výsledků další vlny školního průzkumu HBSC (Health Behaviour in
School-Aged Children). Realizátor: PCP. Termín: průběžně v r. 2007.
Realizace průzkumu Tanec a drogy 2007 (zaměřený na užívání drog mezi účastníky
tanečních akcí). Realizátor: NMS ve spolupráci s externími spolupracovníky. Termín: sběr
dat červen-září 2007, analýza a zveřejnění výsledků do konce roku 2007.
Monitorování situace ve specifických skupinách populace – romská populace. Realizátor:
kancelář RVZRK. Termín: průběžně v r. 2007.
Příprava speciální kapitoly Výroční zprávy „Ohrožené skupiny mladých lidí“. Metodická
spolupráce: NMS, IPPP. Termín: 1. pololetí 2007.
Další informace o vývoji indikátoru „Užívání drog v populaci“ v ČR jsou k dispozici na
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_populacni_a_skolske_pr
uzkumy
Prevalenční odhady problémového užívání drog
Provedení prevalenčního odhadu multiplikační metodou s využitím dat z nízkoprahových
programů. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2007.
Další informace o vývoji indikátoru „Prevalence problémových uživatelů drog“ v ČR jsou k
dispozici na
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_odhady_prevalence
_a_mortality_problemovych_uzivatelu_drog
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. 2007.
Agregovaná evidence osob testovaných na HIV protilátky s uvedením důvodu testu.
Realizátor: Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ Praha. Termín: průběžně v r. 2007.
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. 2007.
Publikace shrnující výsledky základní části studie „Seroprevalence VHC u injekčních
uživatelů drog“. Realizátor: NMS. Termín: 1. pololetí 2007.
Analýza výsledků testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v r. 2006.
Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2007.
Analýza výsledků testování infekčních nemocí u uživatelů drog ve věznicích. Realizátor:
GŘVS ve spolupráci s NMS. Termín: průběžně v r. 2007.
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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. 2007.
Studie zaměřená na monitorování výskytu infekčních nemocí mezi rusky mluvícími
osobami v Praze. Realizátor: Centrum Adiktologie ve spolupráci s NMS. Termín: do konce
roku 2007.
Zavedení Systému monitorování VHC mezi klienty nízkoprahových programů v ČR.
Realizátor: NMS. Termín: 2. pololetí 2007.
Další informace o vývoji indikátoru „Infekce spojené s užíváním drog“ v ČR jsou k dispozici
na
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_infekcni_nemoci_sp
ojene_s_uzivanim_nelegalnich_drog
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. 2007.
Analýza dat o přítomnosti drog a alkoholu u zemřelých účastníků dopravních nehod z
registru pitvaných na pracovištích soudního lékařství v ČR. Realizátor: MZ ČR ve
spolupráci se skupinou NMS „Úmrtí spojená s užíváním drog“. Termín: průběžně v r. 2007.
Další informace o vývoji indikátoru „Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog“ v ČR jsou k
dispozici na
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_umrti_spojena_s_uz
ivanim_drog
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. 2007.
Vedení Registru propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení na
problémy způsobené alkoholem a jinými OPL. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r.
2007.
Vedení Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. Realizátor:
ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2007.
Vedení registru pacientů (uživatelů alkoholu a jiných OPL) registrovaných v ambulantních
zdravotnických zařízeních. Realizátor: ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2007.
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. 2007.
Sběr dat o žádostech o léčbu ve věznicích. Realizátor: GŘVS a HS HMP ve spolupráci se
skupinou NMS „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“. Termín: průběžně v r. 2007.
Další informace o vývoji indikátoru „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“ v ČR
jsou k dispozici na
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_zadosti_o_lecbu
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8.1.2

Sběr a analýza dalších dat

Systém včasného varování před novými syntetickými drogami - EWS
Činnost sítě EWS. Realizátor: NMS. Termín: průběžně v r. 2007.
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. 2007.
Studie komorbidity uživatelů návykových látek
Analýza dat týkajících se hospitalizace pacientů s diagnózami F11 – F19 v
Realizátor: NMS a ÚZIS. Termín: průběžně v r. 2007.
8.1.3

r. 2006.

Evaluace intervencí

Evaluace a kvalita drogových služeb
Vedení české banky evaluačních nástrojů přístupné na www.drogy-info.cz. Realizátor:
NMS. Termín: průběžně v r. 2007.
Evaluace primárně-preventivního komunitního programu
Realizace evaluace primárně-preventivního komunitního programu o.s. Prev-centrum
Praha. Realizátor: Prev-centrum a PÚ AV ČR, NMS odborná spolupráce. Termín: průběžně
v r. 2007. Blíže viz
http://www.drogyinfo.cz/index.php/pomoc_a_podpora/primarni_prevence/projekt_evaluace_primarne_pr
eventivniho_komunitniho_programu
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. 2007.
Evaluace Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2005 až 2009
Průběžná evaluace cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009.
Realizace: NMS ve spolupráci se sRVKPP. Termín: průběžně v r. 2007.
8.1.4

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. 2007.
Analýza dat o cenách a čistotě zabavených drog v ČR. Realizátor: NPC ve spolupráci s
NMS. Termín: průběžně v r. 2007. Blíže viz
http://www.drogyinfo.cz/index.php/o_nas/pracovni_skupiny_nms/pracovni_skupina_data_trestnepravnih
o_sektoru

8.2 Distribuce informací
Za distribuci informací o situaci v oblasti drog zodpovídá NMS.
8.2.1

Knižní publikace

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2006. Termín: Do 30.10. 2007.
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: 1. pololetí 2007.
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Překlady významných publikací z oblasti drogové epidemiologie a protidrogové politiky a
původní práce v této oblasti. Termín: průběžně v r. 2007.
8.2.2

Periodikum Zaostřeno na drogy

V r. 2007 bude vydáno 6 monotematicky zaměřených čísel ročně. Jedno z čísel každého
ročníku je zaměřeno na souhrn situace v oblasti drog v předchozím roce. První číslo r. 2007
se bude týkat Mediálního obrazu drog v Evropské unii. Dále bude v r. 2007 zařazeno číslo
týkající se Systémového přístupu v oblasti prevence užívání drog, další čísla budou
věnována úmrtím v souvislosti s užíváním drog, drogám a těhotenství a genetice látkových
závislostí. Ediční plán Zaostřeno na drogy je sestavován průběžně podle aktuální situace na
drogové scéně se záměrem informování odborné veřejnosti. V databází odběratelů je cca
1650 institucí, odborníků a orgánů státní správy a samosprávy.
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy
8.2.3

Webová prezentace NMS

Jedná se o webový portál o legálních a ilegálních drogách na adrese www.drogy-info.cz.
Bude prováděna aktualizace informací, zejména v „mapě pomoci“, „kalendáři akcí“ a
„knihovně“. Realizace: NMS. Termín: Průběžně v r. 2007.

8.3 Účast na aktivitách EMCDDA
Jedná se o pravidelné aktivity Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti (EMCDDA). Za poskytování dat za ČR a koordinaci českých odborníků v aktivitách
EMCDDA je zodpovědné NMS.
8.3.1

Setkání vedoucích monitorovacích středisek

Setkání vedoucích monitorovacích středisek (REITOX FPs): účast vedoucí NMS, v r. 2007
se uskuteční 2 setkání: 22.-25. května 2007, druhé setkání je předběžně plánováno na
listopad 2007.
8.3.2

Pracovní skupiny EMCDDA

Jedná se o pravidelné pracovní skupiny (task groups) zřizované a organizované EMCDDA s
cílem zkvalitnit a harmonizovat sběr dat v jednotlivých členských zemích pro jednotlivé
oblasti. Setkání pracovních skupin se konají jednou ročně. Přehled pracovních skupin
poskytuje následující tabulka.

Pracovní skupina

Zástupce ČR

Právní korespondenti
Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog
Infekce spojené s užíváním drog
Odhady prevalence problémových uživatelů
drog
Populační studie
EDDRA manažeři
EWS korespondenti
Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita
Data z oblasti trestněprávní

Mgr. Ondřej Petroš, NMS
Mgr. Alena Trojánková, NMS
Mgr. Barbora Orlíková, NMS
MUDr. Viktor Mravčík, NMS
Mgr. Pavla Lejčková, NMS
Mgr. Alena Trojáčková, NMS
PharmDr. Magdalena Šustková, 3. LF UK
Praha
MUDr. Viktor Mravčík, NMS
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. 2007 nejsou
dosud upřesněna.
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8.3.3

Povinné zasílání informací do EMCDDA

Aktualizace standardních statistických tabulek a strukturovaných dotazníků za rok 2006.
Termín: do konce září 2007.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2006. Termín: do konce října 2007.
Zpráva o postupu implementace v oblastech klíčových epidemiologických indikátorů, EWS,
informačních systémů (EDDRA a jiné) v roce 2006. Termín: do konce ledna 2007.
x

x

x
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