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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
¨¨
Vznik: 18. srpna 1993 usnesením vlády č. 446/1993 jako Meziresortní protidrogová komise.
Poslední aktualizace Statutu: 12. prosince 2007 usnesením vlády č. 1389/2007

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2009

Úvod
Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od r. 1993.
Dne 3.března 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise (dále „MPK“) Dohodou o
spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými
ministry; statut poradního orgánu vlády získala MPK 18. srpna 1993 usnesením vlády č. 446/1993.
V r. 2001 byla MPK přejmenována na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „RVKPP“).
Hlavní náplní tohoto iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou politiku je
vytváření jednotné a komplexní národní strategie, její koordinace a spolupráce při její praktické
implementaci na centrální a místní úrovni. Jeho členy od počátku byli ministři příslušných resortů, do
jejichž působnosti problém užívání drog ve společnosti nějak zasahuje.
Statut MPK i RVKPP byl několikrát aktualizován. K poslední významné aktualizaci došlo 12. prosince
2007 usnesením vlády č. 1389/2007, kdy se RVKPP rozšířila o 3 nové členy kteří nejsou členy vlády,
a to: o zástupce Asociace krajů ČR (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města Prahy);
dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně a konečně o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí. Tímto krokem došlo k formálnímu uznání úlohy a postavení odborné veřejnosti a
neziskových organizací při tvorbě drogové politiky.
Významnou agendou RVKPP v r. 2009 bylo, jako již po několik posledních let, schvalování závazných
metodik a stanovení priorit pro dotační řízení na projekty protidrogové politiky a schvalování dotací,
které jsou zařazeny do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády. Další důležitou oblastí činnosti RVKPP je
schvalování certifikací odborné způsobilosti programů a služeb pro problémové uživatele drog a
závislé a monitorování certifikačního procesu..V r. 2009 došlo v této oblasti k významnému kroku –
schválení nového Certifikačního řádu a dalších závazných dokumentů pro certifikační proces, který
má a cíl udržování a zvyšování kvality služeb.
V oblasti mezinárodní spolupráce se RVKPP v r. 2009 opakovaně zabývala průběhem a
vyhodnocením českého předsednictví v Horizontální skupině pro drogy při Radě Evropské unie. Tuto
úspěšnou misi zajišťoval sekretariát RVKPP s významnou podporou ostatních resortů a RVKPP na
svém jednání 30.října 2009 jeho výkon ocenila.
Koncem r. 2009 pak na úrovni výborů a pracovních skupin RVKPP probíhaly intenzivní přípravy
v souvislosti s klíčovými dokumenty protidrogové politiky: vyhodnocení Národní strategie protidrogové
politiky za období 2005-2009 a Akčního plánu její realizace za období 2007-2009, stejně jako příprava
Národní strategie na další období.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v r. 2009 naplnila svůj mandát a přes určitá úskalí a
slabiny koordinace zůstává v oblasti protidrogové politiky nezastupitelným orgánem s vysokou
autoritou. Její dlouhodobé působení je zárukou kontinuity a stability protidrogové politiky České
republiky, která, jak se ukázalo právě během českého předsednictví v Radě EU, si získala i
mezinárodní uznání.
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1.

Předseda a členové1

Předseda
1. předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek
Ing. Jan Fischer, CSc.
Místopředseda
2. ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny
MUDr. Džamila Stehlíková – do 01/2009
ministr pro lidská práva
Michael Kocáb – od 01/2009
Výkonný místopředseda
3. ředitel Sekce protidrogové politiky
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Další členové
4. ministr/ministryně zdravotnictví
MUDr. Tomáš Julínek – do 23. 1. 2009
Ing. arch. Daniela Filipiová – do 8. 5. 2009
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
5. ministr vnitra
MUDr., Mgr. Ivan Langer
Ing. Martin Pecina, MBA
6. ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ondřej Liška
PhDr. Miroslava Kopcová
7. ministr práce a sociálních věcí
RNDr. Petr Nečas - místopředseda vlády
JUDr. Petr Šimerka
8. ministr/ministryně spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil
JUDr. Daniela Kovářová
9. ministr/ministryně obrany
JUDr. Vlasta Parkanová
MUDr. Martin Barták – místopředseda vlády
10. ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek
Ing. Eduard Janota
11. zástupce Rady Asociace krajů České republiky
MUDr. Pavel Bém - primátor hl. města Prahy
12. zástupce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
MUDr. Jiří Dvořáček – do 11/2009
MUDr. Petr Popov – od 12/2009
13. zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí
Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová– výkonná ředitelka Asociace nestátních organizací

1

V r. 2009 došlo ke změně složení RVKPP v důsledku demise vlády Mirka Topolánka 8. května 2009.
V předkládaném seznamu členů jsou proto zveřejněna jména ministrů jak předchozí, tak nově jmenované vlády.
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2.

Zaměstnanci sekretariátu RVKPP

Sekretariát RVKPP (dále jen „sRVKPP“) odpovídá za praktickou implementaci a každodenní
koordinaci drogové politiky mezi jednáními RVKPP. Dále organizačně zajišťuje činnost dalších
nástrojů koordinace a realizace drogové politiky a monitorování situace v oblasti drog, kterými jsou
výbory a pracovní skupiny.
Strategické dokumenty, či už koncepce nebo strategie, kladly výrazný důraz na to, aby drogová
politika byla plánována na základě pravidelné vyhodnocované situace a aktualizované analýze potřeb,
a usilovaly o vytvoření nástrojů pro hodnocení kvality a efektivity realizovaných opatření. Za tímto
účelem bylo usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643 v rámci sRVKPP v roce 2001 zřízeno
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen „NMS“). V této souvislosti
vláda příslušným způsobem upravila i statut RVKPP. Od té doby se každoročně vypracovává
zhodnocení situace a realizovaných opatření v podobě Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR.
Sekretariát RVKPP je organizační součástí Úřadu vlády České republiky, od r. 2007 jako Sekce
protidrogové politiky. Sekce se skládá z Odboru pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „OPK“),
který tvoří dvě oddělení – oddělení koordinace a financování protidrogové politiky (dále jen „OKF“) a
oddělení NMS s celkovým počtem 15ti tabulkových míst. Místo ředitele odboru není od 1.9.2008
obsazeno.
Personální obsazení Sekce protidrogové politiky a pracovní náplně:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

ředitel sekce, výkonný místopředseda RVKPP, národní
protidrogový koordinátor

OPK:
MUDr. Viktor Mravčík
Eva Špačková

pověřený zastupováním ředitele odboru
asistentka ředitele

OKF:
Mgr. Vladimír Sklenář
Mgr. Lukáš Veselý
Mgr. Petr Chytil
Bc. Hana Rendlová
Mirka Pragen
Ing. Lucia Kiššová
Bc. Eva Svačinková

Bc. Estera Tóthová

vedoucí oddělení, horizontální koordinace
financování protidrogové politiky, dotace a kontrolní činnost
– do 3/2009
financování protidrogové politiky, dotace a kontrolní činnost
– od 4/2009
spolupráce s regiony (vertikální koordinace), zahraniční
spolupráce
zahraniční spolupráce
akční plán, financování protidrogové politiky
kvalita programů protidrogové politiky (certifikace), oblast
snižování nabídky – do 10/2009 (nástup na rodičovskou
dovolenou)
kvalita programů protidrogové politiky (certifikace), oblast
snižování nabídky – od 11/2009

NMS:
MUDr. Viktor Mravčík
Marie Coufalová
Markéta Grygarová, DiS.
Mgr. Barbora Orlíková
Mgr. Vlastimil Nečas
Mgr. Roman Pešek
Mgr. Kateřina Škařupová

vedoucí oddělení
administrace a správa dat – do 12/2009
administrace a správa dat – od 12/2009
monitoring a výzkum – do 8/2009 (nástup na rodičovskou
dovolenou
monitoring a výzkum – od 9/2009
monitoring a výzkum
monitoring a výzkum
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Ing. Eva Škrdlantová

vztahy s veřejností (pracuje pro celý odbor) – (od 12/2009 –
pracuje na 0,2 úvazku)

Mgr. Vít Nejedlo

vztahy s veřejností –12/2009

Ing. Libuše Knytlová

ekonomika a zahraniční granty (pracuje pro celý odbor)
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3.

Přehled činnosti

3.1 Zasedání RVKPP - přehled a základní projednávaná témata
V roce 2009 se uskutečnila celkem 3 zasedání RVKPP.
30. ledna 2009
Program jednání:
I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 31.10.2008
II. Plán činnosti RVKPP na rok 2009
III. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2008
IV. Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – prevence
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009
V. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací
programům protidrogové politiky
VI. Standardizace služeb NNO v prostředí věznic a další spolupráce NNO a Vězeňské služby ČR
VII. Informace o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky
VIII. Návrh na novelizaci Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
IX. Různé
11. června 2009
Program jednání
I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 30.1.2009
II. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2008
III. Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 a příprava Národní
strategie protidrogové politiky na období od roku 2010
IV. Návrh na změnu poskytnutí dotací na realizaci projektů protidrogové politiky (změna usnesení
RVKPP č. 04/0109 v bodě 1a) a usnesení RVKPP č. 04a/0109)
V. Metodika dotačního řízení programů protidrogové politiky RVKPP pro rok 2010
VI. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací
programům protidrogové politiky
VII. Mezinárodní srovnání výsledků školní studie o alkoholu a drogách ve školní populaci ESPAD
2007
VIII. Dotační řízení resortů pro programy protidrogové politiky – zpráva o dotovaných projektech a
priority dotací na rok 2010
IX. Informace o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky
X. Různé
30. října 2009
Program jednání
I. Kontrola plnění usnesení z jednání RVKPP dne 11. 6. 2009
II. Certifikace odborné způsobilosti – informace o průběhu a návrhy na udělení certifikací a
prodloužení platnosti certifikátu programům protidrogové politiky
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III. Certifikace odborné způsobilosti – změny certifikačního řádu, metodiky místního šetření a
statutu Výboru pro udělování certifikací
IV. Metodika hodnocení projektů pro dotační řízení programů protidrogové politiky RVKPP na rok
2010
V. Souhrnná zpráva o dotovaných projektech programů protidrogové politiky a ostatních
aktivitách realizovaných v rámci protidrogové politiky v gesci resortů a RVKPP v roce 2009
VI. Souhrnná informace o dotačních řízeních resortů pro programy protidrogové politiky na rok
2010
VII. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008
VIII. Zpráva o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky
IX. Různé

3.2 Výbory RVKPP
Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila RVKPP pět stálých pracovních výborů, jejichž činnost
zajišťuje sekretariát RVKPP:
3.2.1 Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP
Výbor zástupců resortů a institucí (dále jen „VZRI“) zřídila RVKPP svým usnesením dne 21. června
1999. Ve Výboru se setkávají pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo
instituci odpovídají za realizaci opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky
postupu a spolupráce ve veřejné správě, zejména na centrální úrovni. V roce 2007 (21.září 2007) byl
změněn statut VZRI a řádnými členy Výboru se stali nově zástupci Úřadu vlády - sekce pro lidská
práva, Společnosti pro návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí (A.N.O.), vysokých škol
a výzkumných pracovišť. Statut VZRI byl naposled aktualizován v únoru 2008.
V roce 2009 se VZRI sešel celkem 3x, vždy před jednáním RVKPP. Členové Výboru projednávali
materiály, které byly následně předloženy k projednání RVKPP.
Součástí koordinace protidrogové politiky v České republice jsou i společná jednání VZRI a Výboru
zástupců regionů. V roce 2009 se uskutečnilo jedno společné setkání (viz kap. 3.2.5).
Předseda výboru
1. Mgr. Vladimír Sklenář
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP
Členové
2. Ing. Pavel Novotný
Ministerstvo financí
3. Pavel Hoffman
Generální ředitelství cel
4. plk. Mgr. Jaroslav Doskočil
Ministerstvo obrany
5. Mgr. Martin Žárský
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6. plk. Mgr. Milan Hospodka
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
7. Mgr. Klára Laurenčíková
PhDr. Pavla Doležalová – od 11/09
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8. Mgr. Martin Linhart
Ministerstvo vnitra
9. PhDr. Hana Pauerová
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Ministerstvo vnitra, útvar pro veřejnou správu
10. plk. Mgr. Jakub Frydrych
Národní protidrogová centrála Policie ČR
11. MUDr. Stanislava Pánová
Ministerstvo zdravotnictví
12. RNDr. Eva Marešová
Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát OPL
13. Ing. Ludmila Gočálová
Ministerstvo zemědělství
14. PhDr. Tereza Smejkalová
Ministerstvo zahraničních věcí
15. RNDr. Jaroslav Pažout, CSc.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
16. JUDr. Hana Frištenská
Úřad vlády České republiky, sekce pro lidská práva, Sekretariát Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace
17. doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Společnost pro návykové látky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Turkyně
18. Mgr. Jiří Richter
A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí
19. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
3.2.2 Výbor RVKPP pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (Dotační výbor)
Výbor 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, projednává a schvaluje metodiku dotačního řízení. Poslední aktualizace statutu
Výboru proběhla v září 2007.
V květnu 2009 Výbor projednal metodiku dotačního řízení programů protidrogové politiky RVKPP pro
rok 2010 (oblasti a priority, harmonogram dotačního řízení a metodiku pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky pro rok 2010). V říjnu 2009 Výbor
projednal souhrnnou zprávu o dotovaných projektech v gesci resortů a RVKPP. Následně potom
projednal a schválil k předložení RVKPP metodiku hodnocení projektů pro dotační řízení programů
protidrogové politiky RVKPP pro rok 2010.
Předseda výboru
1. Ing. Lukáš Veselý – do 03/2009
Mgr. Petr Chytil – od 07/09
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP
Členové
2. MUDr. Tereza Štěrbová
Ministerstvo zdravotnictví
3. Mgr. Jiří Chytil
Mgr. Martina Ozorovská – od 10/09
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4. Daniel Dárek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5. Ing. Pavel Novotný
Ministerstvo financí
6. Mgr. Ferdinand Raditsch
Ministerstvo vnitra
7. plk. Mgr. Jaroslav Doskočil
Ministerstvo obrany
8. Mgr. Kateřina Manová
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JUDr. Hana Frištenská - od 10/2009 pověřena zastupováním po dobu nepřítomnosti Mgr. Manové
Úřad vlády České republiky, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
9. Ing. Lucia Kiššová
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP

3.2.3 Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách
Výbor byl ustaven usnesením vlády č. 296 z 26. března 2003, s poslední aktualizaci statutu v červnu
2008, jako pracovní orgán 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.
Předseda výboru
1. PhDr. Ladislav Csémy
Psychiatrické centrum Praha
Členové:
2. MUDr. Viktor Mravčík
Vedoucí NMS (Úřad vlády České republiky)
3. Daniel Dárek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. Mgr. Lenka Moravcová
Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
5. MUDr. Stanislava Pánová
Ministerstvo zdravotnictví
6. PhDr. Pavla Doležalová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7. Ministerstvo vnitra – neobsazeno
8. Mgr. Jiří Richter
A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové závislosti
9. MUDr. Petr Popov
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně
10. pplk. Ing. Petr Kočí
Národní protidrogové centrála SKPV Policie ČR
11. kpt. Bc. Marek Sokol
Generální ředitelství cel
12. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze –
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
13. Ing. Blanka Nechanská
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
14. Asociace krajů ČR - neobsazeno
15. prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ústav epidemiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
3.2.4 Výbor pro udělování certifikací (Certifikační výbor)
Výbor byl schválen RVKPP na jednání 29.1. 2004 a usnesením vlády ČR č. 300/2005. Výbor navrhuje
RVKPP udělení, neudělení či odebrání certifikace odborné způsobilosti.
V roce 2009 Výbor jednal 3x (leden, duben a říjen) a projednal celkem 84 místních šetření. Na
říjnovém jednání se Výbor zabýval novelizovanými klíčovými dokumenty, které upravují proces
certifikací (Certifikační řád, vč. Etického kodexu certifikátora a Metodiky místního šetření).
V souvislosti s úpravou dokumentů bylo nutné také provést úpravu statutu Certifikačního výboru
s platností od 1.ledna 2010.
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Předseda výboru
1. Mgr. Vladimír Sklenář
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP
Členové
2. Mgr. Tereza Štěrbová
Ministerstvo zdravotnictví
3. Daniel Dárek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. Mgr. Jiří Chytil
Mgr. Martina Ozorovská – od 10/2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5. Mgr. Marcel Wohlgemuth
Ministerstvo vnitra
6. Eva Svačinková, DiS. – do 10/09
Bc. Estera Tóthová – od 10/2009
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP
3.2.5 Výbor zástupců regionů
Výbor byl ustaven usnesením RVKPP ze dne 21. září 2007 a byl zřízen za účelem zefektivnění
koordinace mezi státem a samosprávou. Výbor nahradil pracovní skupinu Vertikální koordinace
protidrogové politiky, která byla zřízena usnesením RVKPP ze dne 30. května. 2003. Výbor zahájil
svou činnost jednáním v říjnu 2007.
V roce 2009 se uskutečnila celkem dvě jednání Výboru (červen, říjen). Hlavní témata jednání:
Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009, příprava Národní strategie
protidrogové politiky na další období, dotační řízení RVKPP pro rok 2010, certifikace odborné
způsobilosti, ESPAD 2007, výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2008,
situace v oblasti protidrogové politiky v jednotlivých krajích, výroční zpráva o stavu ve věcech drog ČR
v roce 2008 (NMS).
V únoru 2009 proběhlo společné jednání Výboru zástupců regionů a Výboru zástupců resortů a
institucí. Hlavní body programu: Předsednictví ČR Radě EU, realizace protidrogové politiky v krajích,
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog ČR v roce 2007, evaluace Národní strategie a Akčního plánu
2007-2009, financování protidrogové politiky v roce 2009 a realizace protidrogové politiky resortů.
V říjnu 2009 bylo realizováno pracovní setkání Výboru zástupců regionů, pracovníků krajských
ředitelství Policie ČR, pověřených odhalováním drogové kriminality a pracovníků Národní protidrogové
centrály. Obsahem setkání byla výměna informací, zkušeností a názorů v oblasti aktuální drogové
scény v ČR.
Předsedkyně výboru
1. Bc. Hana Rendlová
Úřad vlády České republiky, sekretariát RVKPP
Členové
Krajští protidrogoví koordinátoři a protidrogová koordinátorka hl.m. Prahy

3.3 Stálé pracovní skupiny a ad-hoc pracovní skupiny
Pro plnění úkolů vyplývajících z akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky zřídila
RVKPP na základě svého statutu stálé nebo ad hoc pracovní skupiny:
3.3.1. Stálé pracovní skupiny
Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina
Resortní koordinační skupina (dále jen „RKS“) 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 RVKPP, který v případě potřeby svolává pracovní schůzku RKS, či zašle
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spolugestorům podklady pro zpracování příslušné instrukce elektronicky. V roce 2009 byli členové
RKS v období realizace předsednictví ČR v Radě EU pravidelně informováni o průběhu příprav
jednání v Bruselu. Zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR – IOPL a
Ministerstva zahraničních věcí ČR se jednání osobně účastnili. Komunikace se členy RKS probíhala
převážně elektronickou formou.
Pracovní skupina RVKPP pro nelátkové závislosti
Personální složení a strategický záměr činnosti pracovní skupiny pro nelátkové závislosti byly
schváleny RVKPP dne 25. ledna 2008. Činnost pracovní skupiny je zabezpečována pod vedením
ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Pracovní skupina byla založena za účelem
spolupracovat na tvorbě nové legislativy týkající se loterií a sázkových a jiných her (Věcný záměr
zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a o změně některých souvisejících zákonů).
Skupina se shodla na základních principech této legislativy, soustředila se na omezení
bezprecedentního územního rozšíření prostředí, kde lze provozovat hry s velkým rizikem a s velkým
potenciálem na vznik závislostí, na posouzení nebezpečnosti tzv. nových her a jejich restrikci.
Připomínky dále obsahují i návrh na využití odvodů z těchto her na veřejně prospěšné účely.
Pracovní skupina Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích
Cílem pracovní skupiny je za účasti zástupců relevantních subjektů a institucí zpracovat konkrétní
návrhy na opatření směřující k prevenci a snížení rizik užívání drog účastníky tanečních akcí. Členy
jsou zástupci Centra adiktologie 1. LF UK (CA), Psychiatrického centra Praha, Ústavu lékařské
informatiky 2. LF UK, zástupci NNO - Centra protidrogové prevence a terapie, Sdružení Podané ruce,
Chilli.org, Prevent a zástupci promotérů – Techno.cz a vydavatelství xPublishing. Spolupracovala na
sběru dat - Safer party tour 2009.
Pracovní skupina pro metamfetamin
Založení pracovní skupiny bylo schváleno RVKPP dne 31. října 2008. 9. 12. 2009 se sešla pracovní
skupina pro metamfetamin poprvé a byla diskutována témata dotýkající se např. omezování výroby
metamfetaminu v souvislosti s možnostmi omezení dostupnosti léčiv s obsahem pseudoefedrinu a
červeného fosforu jako klíčové látky pro výrobu této drogy tzv. českou cestou (více zápis ze skupiny
na www.drogy-info.cz).
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 2007 proběhla 4. vlna
Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), data byla zpracovávána v průběhu r.
2008, v lednu 2008 byly zveřejněny výsledky studie za ČR. V roce 2008 byla provedena celopopulační
studie zaměřená na rozsah užívání drog. V roce 2009 byla zpracovávána data, proběhla srovnávací
analýza metodologického přístupu, sběru dat a výsledků se souběžnou studií UZIS. Zveřejnění
výsledků je plánováno na rok 2010. Členy pracovní skupiny jsou odborníci zastupující Ústav
zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Psychiatrické centrum Praha (PCP), Centrum adiktologie
1. lékařské fakulty a Psychiatrické kliniky VFN (CA), Psychologický ústav Akademie věd ČR, (PsÚ AV
ČR), Lékařské informační centrum (LIC). Skupina se sešla v roce 2009 nad výsledky obou
celopopulačních výzkumů. Členové skupiny se scházeli i ad hoc k diskuzím nad způsobem sběru dat,
dotazníky a analytickými postupy zpracování dat. Na doporučení pracovní skupiny proběhlo v prosinci
2009 omnibusové šetření na obecné populaci ČR.
Pracovní skupina NMS "Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog"
Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem je
především zajištění sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA 2 a zajištění propojenosti systému
sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování aktivních uživatelů drog
především v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u
uživatelů drog. Členy pracovní skupiny jsou zástupci ÚZIS, CA, Státní zdravotní ústav (SZÚ),
Hygienickou stanici (HS), Generální ředitelství vězeňské služby ČR (GŘVS ČR), AIDS center a
nestátních neziskových organizací (NNO). Skupina se sešla 23.dubna 2009, diskutovaly se možnosti
sběru dat a screeningových testů VHB, VHC a syfilisu v nízkoprahových zařízeních.

2

EMCDDA – Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost
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Pracovní skupina NMS "Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog"
Tato skupina se věnuje problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili
v daném roce ve zdravotnických nebo nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve
struktuře požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. Členy pracovní skupiny jsou odborníci
zastupující ÚZIS, CA, SZÚ, HS, GŘVS ČR a NNO. Pracovní skupina se sešla v dubnu 2009. Proběhlo
šetření mezi uživateli drog zaměřené na poskytování péče v síti ambulantních psychiatrických
zařízení. Dále proběhlo šetření mezi zařízeními pro specifické zacházení s uživateli (met)amfetaminu
a starými lidmi.
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. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality
ČR. Členy jsou především soudní lékaři a toxikologové zástupci Ústavu soudního lékařství a
toxikologie 1. LF UK, a dále zástupci NPC PČR ÚZIS, zástupce NPC PČR. Pracovní skupina se sešla
v březnu 2009. V roce 2009 již 13 oddělení soudního lékařství poslalo data elektronicky, zvýšila se i
kvalita dat.
Pracovní skupina NMS „Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog“
Tato skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog a metodickými
otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. Členy jsou zástupci Hygienické stanice
hl. m. Prahy, ÚZIS, CA a NPC PČR. V prosinci 2009 se podařilo získat data od Všeobecné zdravotní
pojišťovny, která se budou v roce 2010 zpracovávat. Diskuze nad realizací studie incidence
problémového užívání drog.
Pracovní skupina NMS „Data trestněprávního sektoru“
Pracovní 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 NPC PČR, GŘ cel, Probační a mediační služby ČR, GŘ Vězeňské služby ČR, MS, CA,
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Českého statistického úřadu. Pracovní skupina se v r.
2009 sešla jednou (28. 4.) a byla diskutována standardní témata (viz výše). Více informací v zápisu
z průběhu skupiny na www.drogy-info.cz.
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. Členy jsou zástupci NPC
PČR, Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Kriminalistického ústavu Praha, Ústavu lékařské
informatiky 2. LF UK, MZ, státního ústavu pro kontrolu léčiv, Psychiatrického centra Praha, GŘ cel,
Ústavu farmakologie 3. LF UK, Národní jednotky Europolu PČR a Sdružení Podané ruce. Skupina se
sešla v r. 2009 dvakrát (10.6. a 15.12.). Diskutována byla témata dotýkající se zejména výskytu,
nebezpečnosti a legislativy v souvislosti s novými drogami, které se objevují na české drogové scéně
(mCPP obsažený v droze extázi, mephedron, syntetické kanabionidy, příměs levamisolu v kokainu
apod.). Více informací v zápisech z pracovních skupin na www.drogy-info.cz.
3.3.2. Ad-hoc pracovní skupiny
Rada pro evaluaci národní strategie
V r. 2009 byla ukončena platnost Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009 (dále
jen „Národní strategie 2005-2009“). V této souvislosti schválila RVKPP plán evaluace Národní
strategie 2005-2009 a ustanovila Radu pro evaluaci národní strategie, jejíž účelem je proces evaluace
oponovat, identifikovat případné nedostatky a formulovat doporučení k doplnění evaluačního procesu
a evaluační zprávy. Rada zanikne v r. 2010 po ukončení evaluace Národní strategie 2005-2009. V r.
2009 se sešla jednou a veškerá její aktivita probíhá e-mailovou formou.
Pracovní skupiny k tvorbě národní strategie a Akčního plánu realizace Národní strategie
protidrogové politiky
RVKPP svým usnesením č. 03/0609 pověřila výbory RVKPP vykonáváním aktivit týkajících se
přípravy nové strategie na období od roku 2010, nového akčního plánu a evaluací Národní strategie
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2005-2009. Sekretariát RVKPP proto navrhl složení 7 pracovních skupin, které se podílely na
uvedených aktivitách: pracovní skupina pro Primární prevenci, Léčbu a sociální začleňování,
Snižování rizik, Potlačování nabídky, Koordinaci a financování, Monitoring, výzkum, hodnocení a
Mezinárodní spolupráci. Pracovní skupiny byly sestaveny z členů výborů RVKPP, existujících
pracovních skupin sekretariátu RVKPP a dalších odborníků, kteří jsou aktivní v protidrogové politice.
V roce 2009 se sešli 2x, jejich činnost bude pokračovat i v r. 2010, a bude ukončena předložením
návrhu akčního plánu realizace nové národní strategie do RVKPP.
3.3.3. Členství a aktivní účast zástupců NMS a sRVKPP v dalších pracovních skupinách
Zástupci NMS a OKF se dále účastní následujících pracovních skupin:
Rada Národního registru lékařsky indikovaných substitučních látek.
Redakční rada odborného časopisu Adiktologie.
Pracovní skupina pro sběr dat o alkoholu a tabáku - zřízená SZÚ Praha, Koordinační středisko pro
alkohol a tabák.
Pracovní podskupina pro tematický okruh tabák – alkohol - ilegální drogy resortní pracovní skupiny
Ministerstva zdravotnictví pro aktualizaci Zdraví 21.
Pracovní podskupina pro tematický okruh HIV/AIDS a STD resortní pracovní skupiny Ministerstva
zdravotnictví pro aktualizaci Zdraví 21.
Pracovní skupina pro rozvoj psychosociálních podporných složek substituční léčby - zřízená při Prevcentru Praha. Cílem pracovní skupiny je další rozvoj, koordinace, výměna zkušeností a sběr dat od
zástupců podpůrných psychosociálních složek substituční léčby v rámci ČR.
Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS MZ ČR.

3.4 Krátkodobé aktivity
Pojmem krátkodobé aktivity jsou míněny semináře, školení, prezentace v médiích apod. Pracovníci
sRVKPP prezentovali svoji činnost především na následujících akcích:
3.4.1 Prezentace v ČR

-

AT konference ČLS JEP - květen 2009 (Měřín)
Prezentace na seminářích Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v Apolináři
Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje – říjen 2009 (Červená nad
Vltavou)
Celostátní konference Primární prevence rizikového chování – listopad 2009 (Praha)
Konference „Prevence a škola, jak se to rýmuje?“ - září 2009 (Ústecký kraj)
Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR
V. ročník protidrogové konference Středočeského kraje 2009 (Měřín)

-

Konference Safer Party 2009, říjen 2009, Praha

-

3.4.2 Na mezinárodním fóru3
3

Rada EU – Horizontální pracovní skupina pro drogy v Bruselu (HDG)
Rada EU - jednání Troiek v rámci agendy vnějších vztahů HDG
Setkání EU/LAC na vysoké úrovni v Quitu (Ecuador)
Pompidou Group Rady Evropy, Štrasburk - pravidelné setkání stálých korespondentů
Pompidou Group Rady Evropy, Paříž – pravidelné setkání platformy pro výzkum
Setkání národních protidrogových koordinátorů členských států EU
Symposium Met/Amfetaminy – sdílení zkušeností
Zasedání ministerského segmentu Komise OSN pro narkotika
52. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND)
Část těchto aktivit spadá do rámce předsednictví ČR v Radě EU v 1, pololetí 2009 – viz oddíl 3.6.
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-

Setkání vedoucích monitorovacích středisek zemí EU (Reitox)
Expertní setkání EMCDDA na téma prevalenční odhady problémových uživatelů drog
Expertní setkání EMCDDA na téma užívání drog v obecné populaci – populační průzkumy
Expertní setkání EMCDDA na téma infekční nemoci spojené s užíváním drog

-

Konference EMCDDA „Identifying Europe’s information needs for effective drug policy“, květen
2009
Expertní setkání EMCDDA na téma Systémy sběru dat a situace v oblasti velkoobchodních cen
drog na drogových trzích v Evropě
Expertní setkání zemí realizujících ESPAD

-

-

Konference The Quiet Epidemic
Konference Prison Health Protection
Závěrečná konference projektu EU BUMAD v Bělorusku, Moldávii a na Ukrajině

3.4.3 Články v odborném tisku a ve sbornících abstrakt a příspěvků z konference
Články v časopisech (včetně zahraničních – v angličtině)
Janouškovec, V., Mravčík, V. (2009) Výdejní automaty na harm reduction materiál – souhrn poznatků
a první zkušenosti v ČR (Harm reduction vending machines – summary and firs experience in Czech
rep.) . Zaostřeno na drogy 7 (3), 1-8.
Kalina, K. (2009). Editorial - Z Čech až na konec světa (o českém předsednictví v Horizontální skupině
pro drogy při Radě EU) [Editorial - From Czechia to the egde of the wordl (on the presidency od the
Czech Republic in Horizontal Group on Drugs at the Council of the European Union)]. Adiktologie, 9
(3), p. 133-136.
Kalina, K. (2009). Drogy, mýty a politika - o sexu nemluvě [Drugs, Myths and Politics - no mention
sex]. Adiktologie, 9, Supplementum, p. 36-45.
Kalina, K. (2009). Z pražské komendy na bruselské křeslo (o českém předsednictví v Horizontální
skupině pro drogy při Radě EU, část 1). Réunion, 13 (5), p. 25-27.
Kalina, K. (2009). Z Čech až na konec světa (o českém předsednictví v Horizontální skupině pro drogy
při Radě EU, část 2). Réunion, 13 (6), p. 7-9.
Miovská, L., Gabrhelík, R. (2009). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Psychiatrie, Vol.
13, Suppl. 1, s. 27.
Mravčík, V. (2009). Editorial. Adiktologie, 9 (4).
Mravčík, V. (2009) Substituční terapie pomůže jedinci i společnosti (SMT helps both individuals and
society). Psychiat. pro praxi 2009; 10(1) (Suppl. A): A6-A7.
Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L. (2009). Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální
činností. Adiktologie, 9(4), 196-203.
Škařupová, K., Mravčík, V., Orlíková, B. (2009) Hard gelatine capsules as a harm reduction drug
delivery alternative to injecting. Notes: Odesláno k publikaci.
Šťastná, L., Adámková, T. (2009). Užívání těkavých látek v České republice - souhrn dostupných
údajů. Česká a slovenská psychiatrie, 105(5), 202-211.
Sborníky abstrakt a příspěvků z konference
-

-

Škařupová, K., Mravčík, V. and Orlíková, B. (2009) Low Threshold – High Impact. Poster section,
EMCDDA conference: Identifying Europe’s information needs for effective drug policy, 6-8 May
2009, Lisbon
Lodwick, A., Mravčík, V. (2009) The Reitox experience — lessons learned in developing a network
of national focal points and challenges for the future. Presentation, EMCDDA conference:
Identifying Europe’s information needs for effective drug policy, 6-8 May 2009, Lisabon
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3.4.4 Tiskové konference
V r. 2009 se konala 1 tisková konference:
„Media Day“ (dvouhodinová tisková konference a následně celý den vyhrazený pro komunikaci
s médii, ke zveřejnění Výroční zprávy o drogové situaci v Evropě; výroční zpráva, statistické a další
doprovodné materiály, internetová prezentace a tiskové zprávy jsou připravovány pro všechny země
sítě Reitox (země EU, Norsko, kandidátské země EU) jednotně v jazykových mutacích, tzn. i v češtině.
3.4.5 Tiskové zprávy
Tiskové zprávy (dále je „TZ“) jsou vydávány 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“. Ke každé tiskové
konferenci je rovněž vydávána nejméně 1 TZ. TZ 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 obou webech. Další méně významná sdělení se
uveřejňují v Presscentru na drogy-info.cz, aniž by byla rozesílána médiím.
V roce 2009 byla vydána TZ ke studii ESPAD 07, 2 TZ ke zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve
věcech drog v ČR v r. 2008; TZ o výdejních automatech na stříkačky a další harm reduction materiál,
TZ k trestnímu zákoníku a vládnímu nařízení, jež nově upravují nedovolené nakládání s drogami
(spolu s Centrem adiktologie a Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR), TZ o pražském jednání
národních protidrogových koordinátorů všech členských zemí EU, 2 TZ o jednání RVKPP V
Presscentru na drogy-info.cz bylo v r. 2009 v rubrice „tiskové zprávy“ publikováno celkem 49 sdělení.
3.4.6 Vzdělávací aktivity
Pracovníci NMS ve spolupráci s SZÚ uspořádali seminář na téma testování infekcí v drogových
službách a především v prostředí nízkoprahových programů pro uživatele drog. Mezi další aktivity
patřila i vzdělávací činnost v oblasti sjednocení sběru dat o drogách a drogových závislostech, kdy
v průběhu roku 2009 proběhly tři školení pro práci s databází UniData (viz www.drogovesluzby.cz).
Zástupci NMS se také aktivně účastnili konference Safer Party 2009 (více viz
http://www.saferparty.cz/).
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3.5 Dlouhodobé aktivity
3.5.1 Dotační řízení projektů NNO pro poskytování služeb uživatelům návykových látek
Sekretariát RVKPP zajišťuje každoročně dotační řízení programů protidrogové politiky, včetně vyplácení
finančních částek jednotlivým poskytovatelům služeb přímo Úřadem vlády ČR (od roku 2005). Organizace
dotačního řízení, příprava podkladů pro jednání Výboru RVKPP pro poskytování účelových dotací ze
státního rozpočtu a rozhodování RVKPP a následná administrace projektů patří významným a citlivým
oblastem činnosti sRVKPP.
3.5.2 Certifikace odborné způsobilosti
RVKPP schválila v říjnu 2009 změny v příslušných dokumentech – Certifikačním řádu, Metodice místního
šetření i statutu Výboru pro udělování certifikací. RVKPP zůstává certifikační autoritou, která uděluje či
odebírá certifikaci odborné způsobilosti; předseda RVKPP má nově úlohu odvolacího orgánu; nově je
zaveden institut cílené certifikace, která má umožnit průběžné ověření kvality v již certifikovaných službách.
Platnost certifikátu se prodlužuje u nejkvalitnějších služeb na 4 roky, což má přispět ke snížení finančních
nákladů na certifikace. Nově byly formulovány úkoly vedoucího certifikačního týmu a povinnosti
certifikátorů. Certifikační řád byl doplněn o Etický kodex certifikátora. Další změnou je rozšíření a posílení
Výboru pro udělování certifikací o zástupce krajů a o odborníky-certifikátory.
V roce 2009 bylo projednáno RVKPP 84 místních šetření, bylo uděleno 83 certifikátů (z toho 14 uděleno
s podmínkou) a 1 certifikát neudělen.
Certifikační agentura (CEKAS), spadající pod Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF), podala v listopadu
2008 projekt s názvem „Dobrá praxe v řízení kvality“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedním z partnerů projektu je sRVKPP.
Cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní a mezinárodní úrovni dobrou praxi a
zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému
(hodnotitelů kvality-certifikátorů, protidrogových koordinátorů-krajských metodiků, pracovníků Certifikační
autority a pracovníků Certifikační agentury). Projekt byl v první polovině roku 2009 schválen a jeho
realizace byla zahájena 1.6.2009. Úspěšnost projektu přispěje k dalšímu rozvoji certifikací a zkvalitnění
všech úrovní systému, včetně vlivu na zvýšení kvality poskytovaných služeb u jednotlivých poskytovatelů.
3.5.3 Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů
Vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů probíhalo v roce 2009 formou účasti na
konferencích, které byly v rámci České republiky pořádané na témata z oblasti protidrogové politiky
(např. AT konference v Měříně; Celostátní konference Primární prevence rizikového chování, Praha).
3.5.4 Koordinace drogového informačního systému (DIS) ČR
NMS je od r. 2003 koordinátorem DIS, jehož rozvoj je ve dvouletých intervalech definován v Národním
akčním plánu drogového informačního systému (NAPDIS), který je schválen RVKPP.
3.5.5 Studie a monitorovací aktivity přímo realizované NMS
Správa databáze UniData
z nízkoprahových zařízení.

umožňující

elektronické

zpracování

jednotně

sebraných

dat

Správa a zpracování údajů ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP –
data o klientech, poskytnutých službách, pracovnících a výdajích na realizaci projektů.
Zpracování dat z celopopulační studie.
Zpracování dat ze studie ESPAD.
Průzkum současného stavu rozložení a činnosti AT ambulancí v ČR.
Evaluace projektu Safer Party 2009.
Extrakce drogových úmrtí ze speciálního registru vedeného na Odděleních soudního lékařství.
Odhady počtu problémových uživatelů drog v ČR.
Monitoring testování na infekční nemoci v nízkoprahových zařízeních.
Ad hoc studie zaměřené na aktuální problémy v drogové oblasti (využívání kapslí jako harm reduction
materiálu, stav provádění drogových testů ve školách aj.).
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Systém včasného varování před novými drogami (EWS) – monitorování rizikových substancí
v prostředí ČR a kontinuální komunikace s evropským EWS pro EMCDDA.
Studie sekundární drogové kriminality (ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou PČR).
Monitoring aktuálního stavu užívání drog a nabídky indikovaných služeb pro uživatele drog v českých
věznicích, příprava průřezové studie zaměřené na zjišťování aktuálního stavu užívání drog v českých
věznicích (ve spolupráci s GŘ VS ČR).
Aktivní zapojení do evropské internetové databáze evaluovaných preventivních a léčebných
intervencí.EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action).
Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropské databáze o drogové legislativě ELDD - projekt
EMCDDA.
Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropského projektu Correlation II (www.correlation-net.org).

3.6 Aktivity v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU4
V první polovině r. 2009 byla ČR předsedající zemí Evropské unie (EU). RVKPP proto
projednávala řadu dokumentů týkajících se přípravy a průběhu předsednictví v Horizontální pracovní
skupině pro problematiku drog Rady EU (HDG). V r. 2008 schválila RVKPP Koncepci předsednictví
v Radě EU pro oblast protidrogové politiky (usnesení č. 06/0408) i priority předsednictví v oblasti
drogové politiky (usnesení č. 05/0408). V rámci předsednictví byly realizované následující aktivity:
Příprava Politické deklarace a Akčního plánu na 52. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND)
Příprava a prezentace společných vystoupení EU na obou segmentech 52. zasedání CND (segment
na vysoké úrovni“ – High Level Segment a normativní segment)
Zajištění koordinačních schůzek delegátů členských zemí EU před i během zasedání CND
Příprava a realizace setkání národních protidrogových koordinátorů členských států EU (Praha)
Příprava a realizace tematické debaty „Migrace, integrace a drogy“
Symposium „Met/amfetaminy – sdílení zkušeností“
Vypracování a prosazení dokumentu Rady EU „Council Conclusions on the Implementation of the EU
Drugs Actions Plan 2009 - 2012 regarding Supply Reduction Indicators“
Zajištění účasti EU na setkání „na vysoké úrovni“ se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku v Quitu
(Ecuador)
Příprava a realizace formálních schůzek – Troiek EU pro spolupráci se třetími zeměmi
Příprava akčního plánu pro spolupráci EU se Střední Asií v letech 2009-13
Dokončení nového akčního plánu pro spolupráci EU se Západním Balkánem pro období 2009-13
Zahájení dialogu s Běloruskem a Moldavskem
Příprava a realizace pravidelných setkání Horizontální pracovní skupiny pro drogy (HDG)

3.7 Spolupracující státní a nestátní organizace
Hlavním partnerem RVKPP zůstává i v roce 2009 v oblasti neziskového sektoru Asociace nestátních
organizací (A.N.O.), jejíž zástupce je členem Výboru zástupců resortů a institucí. A.N.O. je profesní
organizací sdružující některé nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti prevence
a léčby návykových nemocí. Dalšími významnými partnery je Asociace krajů a Společnost pro
návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
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,
4

Podrobnější informace viz Zpráva o předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky předložená
RVKPP na jednání dne 30.10.2009
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Asociace nestátních organizací pracujících v oblasti prevence a léčby užívání drog, AV ČR,
Společnosti návykových nemocí ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS
JEP, Psychiatrického centra Praha, Centra adiktologie UK Praha. V oblasti sběru trestně právních dat
se jedná o Národní protidrogovou centrálu Policie ČR, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra,
Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Vězeňská službu, Generální
ředitelství cel, Probační a mediační službu aj.
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4.

Výstupy

4.1 Tisk a publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR
4.1.1 Autorská činnost
Knižní publikace
-

Mravčík, V., Pešek, R., Škařupová, K., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Kiššová, L.,
Běláčková, V., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2009). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v
České republice v roce 2008 [Annual Report on Drug Situation 2008 – Czech Republic]. Praha:
Úřad vlády České republiky.

Pešek, R., Nečesaná, K. (2009). Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog udospívajících.
Písek: Arkáda – sociálně psychologické centrum.
Články publikované v r. 2009 v odborných časopisech
-

-

6 článků, z toho 1 v angličtině, viz část III. Přehled činnosti.

4.1.2 Publikace organizačně zajišťované
-

Gossop, M. (2009). Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti. Překlad
publikace původně vydané jako publikace agentury National Treatment Agency for Substance
Misuse (Národní agentura pro léčbu zneužívání látek, NTA) ve Spojeném království. V češtině
vydání prvé. Praha: Úřad vlády ČR. 104 str. ISBN 978-80-87041-81-9.

-

Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy. (2009) Překlad publikace původně vydané jako
publikace společnosti Pharmacom Media Ltd. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN: 978-80-87041-69-7.

4.2 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 nákladu 2000 ks. Většina nákladu je zdarma distribuována podle stálého distribučního
seznamu – v adresáři je cca 1700 adres. Elektronická podoba je k dispozici na www.drogy-info.cz.
V roce 2009 bylo vydáno 6 čísel ročníku sedmého. Autorství pracovníků sRVKPP a NMS je uváděno
v části 3 – přehled činnosti.
Čísla vydaná v roce 2009:
-

Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR
Česká protidrogová politika a stávající systém její koordinace (česky, anglicky)
Výdejní automaty na harm reduction materiál
Užívání psychoaktivních látek, informačních technologií a patologického
vysokoškolských studentů
Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek
Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2008 (česky, anglicky)

hráčství

u

4.3 Internetové prezentace
4.3.1 Internetové stránky RVKPP
Internetové stránky RVKPP jsou umístěny na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a
pracovní orgány/RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). 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 prostřednictvím redakčního
systému a většinou je i sama píše, s výjimkou sekce Dotace, kterou obsahově zajišťoval pracovník
agendy dotací a některých jednotlivých článků, připravených pracovníky odpovídajícími za příslušnou
agendu. Editorka webových stránek je členkou Redakční rady webových stránek Úřadu vlády ČR.
4.3.2 Národní informační portál o drogové problematice
Národní informační portál je umístěn na adrese www.drogy-info.cz a je po technické stránce
zajišťován externě. Redakční radu tvoří všichni pracovníci NMS, pracovnice vztahů s veřejností a 2
externí pracovníci. Portál obsahuje velké množství příspěvků, určených jak široké veřejnosti, tak
odborníkům a politikům. Editorka webových stránek vkládá většinu příspěvků v odborné části webu;
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některé příspěvky vkládají redaktoři a editorka je schvaluje. Aktualizaci a vkládání nových údajů do
databází (Knihovna, Mapa pomoci, Kalendář akcí) vkládá pracovnice NMS specializovaná na
administraci a správu dat. Portál obsahuje také Monitor tisku, který je automaticky (ve spolupráci
s externím dodavatelem) aktualizován 5x týdně. Redaktorem rubriky Ze zahraničí je externí pracovník.
Na tomto webu jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny i všechny knižní publikace, vydané sRVKPP a
NMS v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR, výroční zprávy a Zaostřeno na drogy. Dále jsou
na drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost:
-

Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog (945 záznamů v databázi,
které je nutno pravidelně aktualizovat).

-

Kalendář akcí s přehledem vzdělávacích akcí a konferencí (včetně zahraničních).

-

Knihovna NMS - 1543 záznamů v katalogu, který umožňuje elektronickou rezervaci výpůjček a
urgování vrácení knih.

4.4 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností
ProCite: Databáze „časopisy“ obsahuje celkem 1610 záznamů o odborných časopiseckých článcích.
Druhá databáze, která slouží pro export do katalogu knihovny, obsahuje 1543 záznamů o publikacích,
které jsou fyzicky v knihovně NMS. Záznamy vkládá pracovnice pro administraci a správu dat.
Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS.
Distribuční list: Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské
činnosti obsahovala v r. 2009 celkem 1686 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat.
Distribuční list slouží pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a
Zaostřeno na drogy.
NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace
v oblasti drog - celopopulační studie zaměřená na užívání drog, průzkum ESPAD, závěrečné zprávy
dotačního řízení, monitorování testování infekcí v nízkoprahových zařízeních, průzkum Tanec a drogy,
nominační studie pro odhad problémových uživatelů drog atd.
Sklad vydaných publikací: Sklad, umístěný v suterénu budovy spravuje NMS. Jsou v něm uloženy ty
části nákladu vydaných publikací, které nebyly distribuovány ihned po vydání a jsou distribuovány
jednotlivým zájemcům v průběhu dalších let. Sklad spravuje NMS.
Knihovna NMS: Knihovna obsahuje 1543 publikací a další publikace průběžně přibývají. Jedná se o
neveřejnou knihovnu, přesto jsou publikace po dohodě půjčovány i externím čtenářům, především
studentům.
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5.

Rozdělení a čerpání finančních prostředků

5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2008
V rámci dotačního řízení na rok 2009 RVKPP uložila výkonnému místopředsedovi RVKPP zajistit
prostřednictvím rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu dle zákona č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 153 projektům
protidrogové politiky formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci. Dále RVKPP projednala
rozpočet na pokrytí odborných činností sekretariátu RVKPP.
Prostředky rozpočtované v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené na
prevenci před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009 byly RVKPP
projednány a rozděleny takto:
na realizaci projektů protidrogové politiky

Kč

93.899.000,--

na odborné činnosti sekretariátu RVKPP

Kč

3.601.000,--

------------------------------Kč

97.500.000,--

Omezený rozsah finančních prostředků na odborné činnosti sekretariátu RVKPP ovlivnilo zejména
vázání rozpočtových prostředků v rámci uplatnění aktuálního úsporného opatření MF ČR pro
rozpočtový rok 2009 (celkové snížení rozpočtu činilo Kč 2.500.000,--)

5.2 Čerpání finančních prostředků
5.2.1 Na realizaci projektů protidrogové politiky
Neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky v celkovém objemu Kč 93.899.000,-- byly
rozhodnutím vedoucího ÚV ČR poskytnuty na realizaci projektů protidrogové politiky na místní úrovni.
Strukturu poskytnutých dotací v členění podle formy právní subjektivity příjemce dotace a podle typu
poskytovaných služeb uvádí následující tabulky:
Tab. 1: Struktura dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009 podle právní formy příjemce dotace

Forma právní subjektivity

Kč

Obecně prospěšné společnosti

17.740.000

Občanská sdružení

68.395.000

Církve, charitativní a náboženské společnosti

6.245.000

Neziskové organizace zřízené městem nebo obcí

968.000

Neziskové organizace zřízené územním samosprávným celkem

181.000

Akciové společnosti

370.000

Celkem

93.899.000

Tab. 2: Struktura dotací poskytnutých z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009 podle typu služeb

Typ služby

Kč

Primární prevence

3.822.000

Programy harm reduction

49.462.000

Ambulantní služby

7.095.000
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Terapeutické komunity

20.838.000

Následná péče

8.895.000

Služby pro uživatele drog ve vězení

1.576.000

Informace, výzkum a hodnocení

2.211.000

Celkem

93.899.000

Výše uvedené neinvestiční dotace určené na spolufinancování konkrétních projektů protidrogové politiky
v roce 2009 byly předmětem finančního vypořádání vztahů příjemců dotací se státním rozpočtem. V rámci
vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2009 a finančního vypořádání za rok 2009 bylo prostřednictvím
bankovních účtů ÚV ČR vráceno do státního rozpočtu k 30.4.2010 celkem Kč 18.384,04.
5.2.2 Na odborné činnosti sekretariátu RVKPP
V roce 2009 hospodařil sekretariát RVKPP v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami,
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami s celkovou částkou Kč 3.601.000,--. Prostředky byly
určeny na zajištění odborné činnosti realizované prostřednictvím sekretariátu RVKPP vč. publikační
činnosti, zabezpečení dotačního řízení a procesu certifikací kvality odborných služeb poskytovaných
v rámci protidrogové politiky. Takto omezený rozpočet však nezajistil finanční krytí pro provádění
certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami a jinými
psychotropními látkami. Provádění místních šetření v rámci certifikací odborné způsobilosti služeb
bylo proto ve II.pololetí roku 2009 pozastaveno. Rovněž i další odborné činnosti sekretariátu RVKPP
byly realizovány pouze ve značně omezeném rozsahu. Sekretariát RVKPP hospodařil prakticky
s 50%ní výší původně rozpočtovaných zdrojů. K 31.12.2009 bylo na odborné činnosti realizované
sekretariátem RVKPP vyčerpáno celkem Kč 3.594.952,00., tj. 99,83 % stanoveného rozpočtu výdajů.
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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.
V první polovině roku 2009 zajišťoval sRVKPP (oddělení koordinace a financování) ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR předsednictví v Horizontální pracovní skupině pro drogy Rady
EU. Program CZ PRES, který byl projednán a schválen RVKPP, obsahoval čtyři zásadní priority:
migrace, integrace a drogy; výroba, pašování a užívání metamfetaminu; hodnocení intervencí v oblasti
snižování nabídky drog a účinná koordinace ve vnějších vztazích EU. Všechny stanovené priority se
podařilo odpovídajícím způsobem naplnit. Téma „Hodnocení intervencí v oblasti snižování nabídky
drog“ patřilo k prioritám CZ PRES jak v HDG, tak v Radě pro justici a vnitro (JHA Council), kde
předsednictví vykonávalo MV ČR. Tato spolupráce se ukázala jako zásadní a českému předsednictví
se díky ní podařilo vypracovat a prosadit poměrně významný dokument Rady EU - návrhu indikátorů
potlačování nabídky, který znamená posun v doposud poměrně zanedbávané oblasti hodnocení
protidrogových intervencí v oblasti snižování nabídky drog a ve využití dat z trestně-právního sektoru
pro výzkumné účely. Výše uvedená jednání HDG se konala pravidelně jednou za měsíc v Bruselu.
V rámci CZ PRES bylo v Praze pořádáno symposium na téma „Met/Amfetaminy – sdílení zkušeností“
a pravidelné setkání národních protidrogových koordinátorů EU.
V průběhu celého předsednictví byly na jednání RVKPP pravidelně předkládány zprávy o jeho
průběhu a výsledcích a po skončení předsednictví byla předložena závěrečná zpráva o předsednictví
ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky.

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi
Pravidelná jednání Horizontální pracovní skupiny pro problematiku drog Rady EU, Brusel (1x
měsíčně) – Kamil Kalina, Mirka Pragen, Hana Rendlová, Josef Radimecký
Pravidelná jednání Troiek EU pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti protidrogové politiky, Brusel
(1x měsíčně) – Kamil Kalina, Mirka Pragen, Hana Rendlová
Setkání EU/LAC na vysoké úrovni, Quito – Ecuador, 26. – 27.5.2009 – Kamil Kalina, Hana Rendlová
Pravidelná setkání členů Správní rady EMCDDA členských a kandidátských zemí EU Lisabon (2x
ročně), 1. – 3. 7.2009, 2. - 4.12.2009, – Kamil Kalina, Kiššová Lucia
Zasedání pro přípravu 52. zasedání Komise OSN pro narkotika, Vídeň, 25.- 26.1.2009 – Josef
Radimecký
Konzultace k přípravě ministerského segmentu Komise OSN pro narkotika, Vídeň, 5.- 6.2. 2009 a 15.17.2. 2009 a 23.-27.2.2009 – Josef Radimecký
Konzultace k přípravě ministerského segmentu Komise OSN pro narkotika, Vídeň, 16.-19.2. 2009 –
Kamil Kalina
Zasedání ministerského segmentu Komise OSN pro narkotika, Vídeň, 9.-12.3. 2009 – Kamil Kalina,
Hana Rendlová, Mirka Pragen
52.zasedání Komise OSN pro narkotika (CND), segment na vysoké úrovni, Vídeň, 16.- 20. 3. 2009 –
Kamil Kalina, Hana Rendlová, Mirka Pragen,, Vladimír Sklenář
Pravidelná setkání národních protidrogových koordinátorů EU, Praha, 29.4.2009 – Kamil Kalina,
Vladimír Sklenář, Hana Rendlová, Mirka Pragen; Stockholm - 2.-3.11.2009 - Kamil Kalina, Mirka
Pragen
Pravidelné setkání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy, Štrasburk – 27. – 28.5.2009
a 17. – 18.11.2009, Vladimír Sklenář
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Účast na závěrečné konferenci BUMAD, Kyjev, únor 2009 - Kateřina Škařupová
Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Konopné trhy, Lisabon, únor 2009 – Roman Pešek
Účast na semináři REITOX Akademie (EMCDDA) Průzkumy v oblasti prevence, Lisabon, únor 2009 –
Kateřina Škařupová
Jednání EMCDDA ke strategickému rozvoji sítě Reitox, Paříž, duben 2009 – Viktor Mravčík
Účast na konferenci EMCDDA v oblasti monitorování a výzkumu v oblasti drog v Evropě, Lisabon,
květen 2009 - Kamil Kalina, Viktor Mravčík, Kateřina Škařupová, Lucia Kiššová
Účast setkání „Systémy sběru dat a situace v oblasti velkoobchodních cen drog na drogových trzích
v Evropě“, Lisabon, květen 2009 – Roman Pešek
Účast na semináři ESSD, Amsterdam, srpen 2009 – Kateřina Škařupová
Pravidelné setkání zemí realizujících ESPAD, Varšava, září 2009 - Kateřina Škařupová
Setkání Pompidou Group, (Criminal Justice Platform), Strasbourg, září 2009 – Roman Pešek
Účast na výzkumné platformě Pompidou Group, Paříž, září 2009 - Kateřina Škařupová
Konference "Bridging the research Gap in the Field of Illicit Drugs in EU", Brusel, září 2009 - Kamil
Kalina, Viktor Mravčík
Účast na každoročním setkání expertů na infekční nemoci souvisejících s užíváním drog EMCDDA,
Lisabon, 12.-15.10. 2009 – Viktor Mravčík
Účast na každoročním setkání expertů na odhady problémového užívání drog EMCDDA, Lisabon, 14.
-16.10. 2009 – Kateřina Škařupová
Účast na konferenci HCV: The Quiet Epidemic, Varšava, 14.10. 2009 – Vlastimil Nečas
Účast na konferenci „Prison Health Protection“, Madrid, říjen 2009 – Roman Pešek
Závěrečná schůzka projektu CARDS a plánovací schůzka projektu IPA 3, Sarajevo, říjen 2009 – Viktor
Mravčík
Pracovní skupina EMCDDA „Infekční nemoci spojené s užíváním drog“, Lisabon, 11.-13.11.2009 –
Viktor Mravčík
Pravidelná setkání vedoucích národních monitorovacích středisek EU v EMCDDA, Lisabon 18.20.11.2009 – Viktor Mravčík

6.3 Další aktivity v mezinárodním kontextu
Pracovníci sRVKPP 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 drogovou závislost (EMCDDA), a to:
-

Připomínkování výroční zprávy EMCDDA o stavu drogové situace v Evropě v r. 2008

-

Výroční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2008 (NMS).

-

„EWS Progress Report“ – zprávu o implementaci Systému včasného varování v ČR
v r. 2009 pro EMCDDA (NMS).

-

Zprávu o aktivitách v r. 2009 pro EMCDDA (NMS)

-

Informace o způsobu sběru dat o velkoobchodních cenách drog v ČR (NMS)

-

Country overview on Drug situation pro EMCDDA (NMS)

-

Dotazník ‘Spice’ and JHW-018 v rámci studie EMCDDA v lednu 2009.
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7.

Výhled činnosti na rok 2010 - 2011

7.1 Nelegislativní úkoly do vlády
č.

Název úkolu

Termín

1.
2.
3.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2009
Hodnotící zpráva o plnění úkolů z Akčního plánu realizace Národní strategie
protidrogové politiky na období 2007 až 2009
Hodnocení Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010
až 2012

V/10
XI//10
V/10

4.
5.
6.

V/10
V/10
VII/10

7.2 Úkoly oddělení koordinace a financování
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Název úkolu
Zabezpečení jednání RVKPP v roce 2010 (cca. 4x)
Příprava a realizace semináře k vyúčtování dotací pro příjemce dotací
Vyhodnocení vyúčtování programů podpořených v roce 2009
Příprava dotačního řízení RVKPP pro rok 2011 – vyhlášení dotačních
programů, metodika poskytování dotací
Příprava a realizace seminářů pro žadatele a příjemce dotací
Vypracování a schválení metodiky hodnocení projektů
Realizace dotačního řízení na základě stanovené metodiky
Správa Registru žadatelů o prostředky státního rozpočtu na programy
protidrogové politiky z dotačního titulu RVKPP (CADROS)
Dokončení procesu evaluace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2005 až 2009
Dokončení hodnocení implementace akčního plánu 2007-2009
Tvorba nového akčního plánu 2010-2012
Realizace úkolů z akčního plánu 2010 - 2012
Vyhodnocení protidrogové politiky v krajích za rok 2009
Metodické vedení krajských protidrogových koordinátorů (KPK)
Zahraniční spolupráce, příprava a organizace zahraničních cest, zpracování
podkladových materiálů pro jednání s mezinárodními orgány a institucemi,
účast na mezinárodních jednáních
Kontrolní, poradenská a koordinační činnost sekretariátu
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
Pravidelná jednání Výboru zástupců regionů
Společné setkání Výboru zástupců regionů a Výboru zástupců resortů a
institucí
Koordinace Resortní koordinační skupiny pro problematiku drog
www stránky RVKPP a jeho aktualizace
Práce podle požadavků a aktuální situace v RVKPP podle jednotlivých
agend
Zajištění systému certifikací poskytovatelů služeb uživatelům drog

Termín
10
1/10
IV/10
VI/10
VII-VIII/10
IX - X/10
VI – XII/10
průběžně
V/10
IV/10
VII/10
průběžně
IX/10
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
XI/10
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně

7.3 Úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
7.3.1 5 klíčových indikátorů
-

vedení expertních pracovních skupin pro klíčové indikátory (skupina pro populační a školské
průzkumy o postojích k užívání drog, skupina pro infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních
drog, skupina pro žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog, skupina pro úmrtí spojená s
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užíváním drog a skupina pro odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog). Dále
vedení expertních skupin pro data trestněprávního sektoru, systému včasného varování před
novými drogami (EWS), prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích a pracovní
skupiny pro metamfetamin. Realizátor: NMS. Termín: průběžně.
-

jednání poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách. Realizátor:NMS. Termín: každoročně
do 30.9.

Užívání drog v obecné populaci (a subpopulacích)
-

Realizace průzkumu Tanec a drogy 2010. Realizátor: NMS. Termín 30.11.2010.

-

Příprava a realizace Evropského školního průzkumu
Realizátor: NMS a PCP. Termín 31.12.2011.

-

Omnibusový průzkum postojů občanů k užívání drog a uživatelům drog. Realizátor: NMS ve
spolupráci s agenturou INRES-SONES. Termín: každoročně do 31. 12.

užívání alkoholu a drog (ESPAD).

Prevalenční odhady problémového užívání drog
-

Provedení národního odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační metodou
s využitím dat z nízkoprahových programů. Realizátor: NMS. Termín: každoročně do 30.6.

-

Provedení národního odhadu prevalence problémových uživatelů drog metodou capturerecapture. Realizátor: NMS. Termín: do 31.12.2010.

-

Provedení národního odhadu prevalence problémových uživatelů drog pomocí dotazníkové studie
mezi praktickými lékaři. Realizátor: NMS. Termín: do 31.12.2010.

-

Realizace kvalitativního monitoringu zaměřeného na trendy užívání drog, drogovou scénu a trh
metodou fokusních skupin mezi pracovníky nízkoprahových programů v ČR. Realizátor: Centrum
adiktologie. Termín: do 31. 12. 2011.

Infekce spojené s užíváním drog
-

Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních. Realizátor: NMS. Termín:
průběžně v r. 2010 a 2011.

-

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. 2010 a
2011.

Úmrtí spojená s užíváním drog a mortalita uživatelů drog
-

Sběr a analýza dat o drogových úmrtích ze speciálního registru drogových úmrtí ze 13 pracovišť
soudního lékařství v ČR. Realizátor: NMS ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. Termín: průběžně v r.
2010 a 2011, analýza dat do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok.

-

Extrakce dat o toxikologických nálezech u zemřelých při dopravních nehodách. Realizátor: NMS
ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. Termín: analýza dat do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok.

-

Extrakce dat o drogových úmrtích z obecného registru mortality. Realizátor: ÚZIS a NMS. Termín:
každoročně do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok.

Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog
-

Rozvoj aplikace UniData, zajištění uživatelské podpory a centrálního využití pro monitoring
drogové situace a druhu a objemu poskytovaných služeb. Realizátor: NMS. Termín: průběžně.

-

Zpracování historické analýzy uživatelů alkoholu a drog ve zdravotnické statistice od konce 50. let
20. století. Realizátor: NMS a ÚZIS. Termín: do 31.12. 2010.

7.3.2 Další data
-

Činnost sítě EWS a její průběžná aktivace. Realizátor: NMS. Termín: průběžně.

-

Monitorování programů všeobecné, selektivní a indikované prevence poskytovaných NNO.
Realizátor: NMS ve spolupráci s MŠMT. Termín: každoročně do 30. 6.

-

Pilotní sběr dat prokázaného množství drog u stíhaných osob během policejního vyšetřování.
Realizátor NPC a NMS. Termín: průběžně.
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-

Studie zaměřená na analýzu dat o klientech PMS. Realizátor: NMS a Centrum adiktologie a 1
lékařská fakulta UK. Termín: 31.12.2010.

-

Stanovení expertního odhadu rozsahu sekundární kriminality páchané uživateli drog. Realizátor:
NPC ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 2010.

-

Realizace studie o spotřebě ilegálních drog na území ČR, odhad nelegální ekonomiky spojené se
zneužíváním drog. Realizátor: ČSÚ ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 2010.

Vkládání projektů s dobrou praxí do databáze EDDRA EMCDDA. Kontaktování poskytovatelů služeb
s výzvou o zapojení do EDDRA. Realizátor: NMS. Termín: průběžně.
Aktualizace a průběžné doplňování české banky evaluačních nástrojů přístupné na www.drogyinfo.cz. Realizátor: NMS. Termín: průběžně.

7.4 Distribuce informací
Za distribuci informací o situaci v oblasti drog zodpovídá NMS. Knižní publikace vydávané NMS
zahrnují tři ediční řady: Monografie, Metodika a Výzkumné zprávy. Každoročně je připravována a
vydávána rovněž Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. V r. 2008 byla zavedena další forma
publikací NMS s pracovním názvem „ePublikace“, do které jsou postupně zařazovány publikace,
zveřejňované pouze elektronicky (překlady zahraničních publikací, studentské bakalářské a diplomové
práce, apod.).
7.4.1 Knižní publikace
Vydavatelská činnost je plánována v Publikačním plánu, který je aktualizován průběžně, podle
aktuální situace.
-

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2009. Termín: každoročně do 30. 10.
následujícího roku.

-

Kiššová, L. et al. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2010-2012.

-

Kiššová, L. et al. National Drug Policy Strategy 2010-2018.

-

Kiššová, L. et al. Action Plan of implementation of the National Drug Policy Strategy 2010-2012.

-

Překlad publikace Quality of treatment services in Europe – drug treatment situation and
exchange of good practice.

7.4.2 Periodikum Zaostřeno na drogy
V r. 2010 bude vydáno 6 monotematicky zaměřených čísel. Jedno z čísel každého ročníku je
zaměřeno na souhrn situace v oblasti drog v předchozím roce. Ediční plán Zaostřeno na drogy je
sestavován průběžně podle aktuální situace na drogové scéně se záměrem informování odborné
veřejnosti.
Blíže viz http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy
7.4.3 Webové prezentace
Jedná se o webový portál o legálních a ilegálních drogách na adrese www.drogy-info.cz a o stránky
RVKPP na www.vlada.cz. Bude prováděna pravidelná aktualizace všech informací. Nejsou plánovány
žádné rozsáhlejší změny, pro rok 2010 je však vhodné uvažovat o rozsáhlejší změně portálu drogyinfo.cz, který je ve stávající podobě provozován již od r. 2003.

7.5 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.
7.5.1 Setkání vedoucích monitorovacích středisek
Setkání vedoucích monitorovacích středisek (REITOX NFPs): účast vedoucí NMS. Setkání se konají
2x ročně, v květnu a listopadu.
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7.5.2 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
skupiny se scházejí 1x ročně.
Pracovní skupina
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 uživatelů
drog

Zástupce ČR
Mgr. Hana Gajdošíková, Centrum
adiktologie/JUDr. Petr Zeman, IKSP
Mgr. Běla Studničková, HS hl. m. Prahy
Mgr. Vlastimil Nečas, NMS
MUDr. Kateřina Škařupová, NMS
Mgr. Michaela Horáková, NMS
Mgr. Lenka Šťastná, NMS
PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc., 3. LF
UK Praha
MUDr. Viktor Mravčík, NMS

Povinné zasílání informací do EMCDDA a publikace výroční zprávy EMCDDA:
-

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Termín: každoročně do 31.10.

-

Aktualizace standardních statistických tabulek a strukturovaných dotazníků za předchozí rok.
Termín: každoročně do 30. 9.

-

Zpráva o postupu implementace v oblastech klíčových epidemiologických indikátorů, EWS,
informačních systémů (EDDRA a jiné) v předchozím roce. Termín: každoročně 31. 1.
následujícího roku.

-

Zasílání „ad hoc“ informací vyžádaných EMCDDA.

-

Zveřejnění a distribuce výroční zprávy EMCDDA v českém jazyce a tisková konference ke
zveřejnění zprávy. Termín: každoročně listopad (přesný termín je určován EMCDDA).
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