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Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Vznikla 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová komise, 15. října 2001 

usnesením č. 1057 transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní protidrogovou 

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

protidrogové politiky, dne 12. prosince 2007 usnesením vlády č. 1389 rozšířena Rada o 3 nové členy, 

kteří nejsou členy vlády, dne 20. října 2014 usnesením vlády č. 858 rozšířen mandát Rady na 

integrovanou protidrogovou politiku, tzn. zaměřenou na politiku legálních a nelegálních návykových 

látek a hazardního hraní, a dne 27. července 2016 usnesením vlády č. 697 rozšířena Rada o další dva 

nové členy. 
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Úvod 

Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od r. 1993. 

Dne 03.03.1993 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 usnesením vlády ze dne 26.05.1993 č. 275. V r. 2002 byla 

MPK přejmenována na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“). 

Jejími členy od počátku byli ministři příslušných resortů, do jejichž působnosti problém užívání drog ve 

společnosti nějak zasahuje. Předsedou Rady je předseda vlády. 

Hlavní náplní Rady, jako iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou 

politiku, je vytváření jednotné a komplexní národní strategie protidrogové politiky, její koordinace 

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

Statut MPK i Rady byl několikrát aktualizován. K významné aktualizaci došlo 12.12.2007 usnesením 

vlády č. 1389, kdy se Rada rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to o zástupce Asociace 

krajů České republiky (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města Prahy), dále o zástupce 

Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále „SNN ČLS 

JEP“) a konečně o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 

závislostí. Tímto krokem byla formálně uznána úloha a postavení odborné veřejnosti a neziskových 

organizací při tvorbě protidrogové politiky. Jejich členství bylo opětovně potvrzeno usnesením vlády 

č. 685 ze dne 14.09.2011, kdy vláda dále rozšířila členy Rady o experta jmenovaného předsedou Rady 

(např. poradce předsedy vlády pro protidrogovou politiku). 

Významná změna byla dále schválena dne 20.10.2014 usnesením vlády č. 858. Vláda schválením 

nového statutu Rady rozhodla o rozšíření působnosti Rady na tzv. integrovanou protidrogovou 

politiku, kterou se rozumí politika v oblasti návykových látek a patologického hráčství, s nimi 

souvisejících závislostních poruch a dalších zdravotních a sociálních dopadů a souvislostí. V souladu 

s tímto zaměřením vláda rozšířila členství v Radě o další tři členy – Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů. 

Poslední změnou, která byla schválena dne 27.07.2016 usnesením vlády č. 697, bylo rozšíření Rady 

o dva nové členy, Ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

Rada tak má v současné době celkem 19 členů. Ode dne jmenování vlády 13.12.2017 má Rada 18 

členů, neboť byla zrušena funkce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a není 

jmenován ani zmocněnec vlády pro lidská práva. 

Rada v r. 2017 zasedala 5x a 1x hlasovala formou per rollam. Rada na svých jednáních projednala 

několik materiálů, které byly následně předloženy vládě, patří k nim mimo jiných: Výroční zpráva 

o činnosti RVKPP, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2016, Výroční zpráva o hazardním 

hraní v ČR v roce 2016, Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu 

s lihovinami, průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na 

období let 2016–2018 pro oblast nelegálních návykových látek, průběžné hodnocení Akčního plánu 

realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015–2018 pro oblast hazardního hraní. 

Rada také projednávala aktuální témata jako např. nový zákon o ochraně zdraví před návykovými 

látkami nebo testování drog ve školách na severní Moravě. 

Další významnou agendou Rady je projednávání dotací v rámci dotačního řízení Rady na projekty 

protidrogové politiky. Pro rok 2017 byly vyhlášeny tři oblasti podpory. Dotační oblast I zahrnuje 

projekty k udržení a rozvoji stávající sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé 

nelegálních návykových látek nebo osoby ohrožené užíváním nelegálních látek. Do dotační oblasti II 

patří projekty rozvíjející služby pro cílové skupiny integrované protidrogové politiky, hazardní hráče, 

uživatele alkoholu a tabáku. Pod dotační oblast III spadají projekty informační, výzkumné a zaměřené 

na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky. Dotační okruh byl 

vyhlášen v červenci 2016 a rozdělovala se částka v objemu 129 mil. Kč. 
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Rada dále pravidelně projednávala návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům 

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

informace z oblasti protidrogové politiky. 

Rada má k dispozici stálé poradní orgány pro zajištění realizace klíčových aktivit. Od r. 2015, kdy byl 

systém poradních a pracovních orgánů Rady revidován, má Rada celkem 5 stálých výborů, jejichž 

činnost zajišťuje sekretariát Rady, a 7 stálých pracovních skupin, sekretariát Rady zajišťuje činnost 

3 z nich. 

Rada i v r. 2017 naplnila svůj mandát a zůstává v oblasti protidrogové politiky nezastupitelným 

orgánem s vysokou autoritou. Její dlouhodobé působení je zárukou kontinuity a stability protidrogové 

politiky České republiky. 
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1 Předseda a členové Rady 

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

funkční období vlády. Seznam členů vázáno na funkční období zobrazuje tabulka 1-1: Seznam členů 

Rady vázáno funkčním obdobím. 

tabulka 1-1: Seznam členů Rady vázáno funkčním obdobím 

Jméno 
Funkce v reprezentované 

instituci 

Funkce 

v Radě 

Členem Rady 

od 

Mgr. Bohuslav Sobotka 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 

předseda vlády 

předseda 

předseda 

29.01.2014 

13.12.2017 

Mgr. Jindřich Vobořil ředitel Odboru protidrogové 

politiky 

výkonný 

místopředseda 

16.06.2010 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch 

ministr zdravotnictví 

ministr zdravotnictví 

člen 

člen 

01.12.2016 

13.12.2017 

Bc. Milan Chovanec 

Mgr. Lubomír Metnar 

ministr vnitra 

ministr vnitra 

člen 

člen 

29.01.2014 

13.12.2017 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 

 

Prof. PhDr.Stanislav Štech, CSc. 

 

Ing. Robert Plaga, PhD. 

ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy 

ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy 

ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy 

členka 

 

člen 

 

člen 

17.06.2015 

 

21.06.2017 

 

13.12.2017 

Mgr. Michaela Marksová 

Ing. Jaroslava Němcová 

ministryně práce a sociálních věcí 

ministryně práce a sociálních věcí 

členka 

členka 

29.01.2014 

13.12.2017 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ministr spravedlnosti člen 12.03.2015 

MgA. Martin Stropnický 

Ing. Karla Šlechtová 

ministr obrany 

ministryně obrany 

člen 

členka 

29.01.2014 

13.12.2017 

Ing. Andrej Babiš 

 

Ing. Ivan Pilný 

JUDr. Alena Schillerová, PhD. 

1. místopředseda vlády pro 

ekonomiku a ministr financí 

ministr financí 

ministryně financí 

člen 

 

člen 

členka 

29.01.2014 

 

24.05.2017 

13.12.2017 

JUDr. Jan Chvojka ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

člen 05.12.2016  

do 13.12.2017 

PhDr. Lubomír Zaorálek 

MgA. Martin Stropnický 

ministr zahraničních věcí 

2. místopředseda vlády a ministr 

zahraničních věcí 

člen 

člen 

29.01.2014 

13.12.2017 

Ing. Marian Jurečka 

Ing. Jiří Milek 

ministr zemědělství 

ministr zemědělství 

člen 

člen 

20.10.2014 

13.12.2017 

Ing. Jan Mládek, CSc. 

Ing. Jiří Havlíček, MBA 

Ing. Tomáš Hüner 

ministr průmyslu a obchodu 

ministr průmyslu a obchodu 

ministr průmyslu a obchodu 

člen 

člen 

člen 

20.10.2014 

04.04.2017 

13.12.2017 

Oldřich Bubeníček 

 

 

Mgr. Martin Klika, MBA 

zástupce Rady Asociace krajů 

České republiky – hejtman 

Ústeckého kraje 

1. náměstek hejtmana Ústeckého 

kraje, zástupce Asociace krajů ČR 

člen 

 

 

člen 

18.07.2014 

 

 

27.02.2017 

 

Mgr. Ondřej Sklenář předseda České asociace 

adiktologů 

člen 29.10.2014 

MUDr. Petr Popov předseda Společnosti pro 

návykové nemoci České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně 

člen 15.01.2011 
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Jméno 
Funkce v reprezentované 

instituci 

Funkce 

v Radě 

Členem Rady 

od 

Mgr. Sylva Majtnerová 

 

Mgr. et Mgr. Helena 

Rampachová 

výkonná ředitelka Asociace 

nestátních organizací  

předsedkyně Rady Asociace 

nestátních organizací 

členka 

 

členka 

15.01.2011 

 

13.04.2017 

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

sociálních služeb 

člen 27.07.2016 

MUDr. Pavel Bém expert jmenovaný předsedou Rady člen 01.10.2011 
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2 Zaměstnanci sekretariátu Rady 

Sekretariát Rady odpovídá za každodenní implementaci a koordinaci protidrogové politiky, 

včetně zajištění činnosti výborů a pracovních skupin Rady. Součástí sekretariátu Rady je Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále „NMS“), které bylo zřízeno usnesením vlády 

č. 643 ze dne 19. června 2002. Toto odborné pracoviště zajišťuje sběr, analýzu a interpretaci dat 

o jednotlivých aspektech užívání návykových látek a hazardního hraní. Každoročně vypracovává 

zhodnocení drogové situace a realizovaných opatření v podobě výroční zprávy o stavu ve věcech drog 

v ČR, od r. 2014 provádí rovněž zhodnocení stavu v oblasti hazardního hraní a přijatých opatření 

v podobě výroční zprávy o hazardním hraní v ČR. 

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

vykonává v současnosti Odbor protidrogové politiky (dále „OPK“), který tvoří dvě oddělení – Oddělení 

koordinace a financování protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko pro drogy 

a závislosti. 

Od r. 2016 je v rámci OPK realizován systémový projekt financovaný z ESF „Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. 

Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2017 a odpovědnosti udává tabulka 2-1: Seznam 

zaměstnanců Odboru protidrogové politiky (OPK) ke dni 31.12.2017. 

tabulka 2-1: Seznam zaměstnanců Odboru protidrogové politiky (OPK) ke dni 31.12.2017 

Odbor protidrogové politiky (OPK) 

Jméno Funkce Odpovědnost 

Mgr. Jindřich Vobořil ředitel odboru, 

výkonný 

místopředseda Rady, 

národní protidrogový 

koordinátor 

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho 

činnost, plnění úkolů vyplývajících z funkce 

výkonného místopředsedy Rady a národního 

protidrogového koordinátora 

Eva Špačková asistentka ředitele 

odboru 

administrativní, organizační a koordinační zajištění 

agend ředitele odboru a chodu sekretariátu 

odboru 

Oddělení koordinace a financování (OKF) 

Jméno Funkce Odpovědnost 

Ing. Lucia Kiššová vedoucí oddělení řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost 

JUDr. Petr Charypar vládní rada horizontální koordinace protidrogové politiky, 

legislativa, právo 

Ing. Renata Konvalinová vládní rada financování protidrogové politiky, dotace 

a kontrolní činnost, rozpočtář OKF 

Daniel Dárek vládní rada financování protidrogové politiky, horizontální 

koordinace, evropské fondy, dotace 

Tomáš Klíma, DiS. vrchní referent kvalita služeb protidrogové politiky, dotace 

Mgr. Kateřina Horáčková vládní rada analytik, zahraniční spolupráce 

Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach vládní rada horizontální koordinace protidrogové politiky 

v oblasti hazardního hraní, alkoholu a tabáku 

 

 

 

 

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky‟ 
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(IPs RAS) 

Jméno Funkce Odpovědnost 

Mgr. Eva Hekrle referent garant projektu 

Bc. Michaela Bečvářová referent finanční manažer projektu 

Mgr. Kryštof Hanzlík referent metodik monitoringu – zjišťování potřebnosti a 

dostupnosti služeb 

Mgr. Daniela Havlíčková referent metodik – specialistka na metody práce s klienty 

metodik – vzdělávání koordinátorů a dalších 

klíčových osob 

Mgr. Zuzana Karchňáková referent metodik – specializace na tvorbu místních sítí 

a spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi 

Mgr. Gaziza Lutseva referent metodik – kvalita služeb 

MgA. Petr Pleva referent metodik – specialista na legislativu 

Mgr. Renáta Remešová referent analytik nástrojů financování 

Mgr. Ludmila Půbalová referent metodik – vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

Ing. Jana Marková referent metodik – financování adiktologických služeb 

Jan Šalomoun referent metodik – společného informačního systému 

Národní monitorovací středisko (NMS) 

Jméno Funkce Odpovědnost 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. vedoucí oddělení řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost 

Markéta Grygarová, DiS. asistentka vedoucího 

oddělení 

administrativní a organizační činnost, správa 

adresářů, distribuce publikací 

Mgr. Kateřina Grohmannová vládní rada monitoring a výzkum 

- trestněprávní oblast 

- drogové trhy 

- systém včasného varování před novými drogami 

Mgr. Barbara Janíková vládní rada monitoring a výzkum 

- infekční nemoci spojené s užíváním drog 

- léčba a služby pro uživatele drog 

Mgr. Pavla Chomynová 

(úvazek 0,7) 

vládní rada monitoring a výzkum 

- populační a školské průzkumy, geografické 

projekce dat 

Ing. Libuše Knytlová 

(pracuje pro celý odbor) 

vládní rada ekonomika, rozpočet a financování, rozpočtář 

finančních míst odboru, zahraniční granty 

Mgr. Zuzana Tion Leštinová vládní rada monitoring a výzkum 

– oblast hazardního hraní 

Mgr. Zdeněk Rous vládní rada monitoring a výzkum 

– oblast hazardního hraní 

Bc. Tereza Černíková koordinační, 

projektový 

a programový 

pracovník 

monitoring a výzkum 

– projekt HA-REACT 
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3 Přehled činnosti Rady 

3.1 Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata 

V r. 2017 se uskutečnilo celkem pět jednání Rady: 

Jednání Rady dne 24.01.2017: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Certifikace – návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové 

politiky 

III. Návrhy na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2017 z kapitoly Úřadu 

vlády ČR 

IV. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2016–2018 pro oblast 

nelegálních návykových látek – průběžné hodnocení k 31.12.2016 

V. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015–2018 pro oblast 

hazardního hraní – průběžné hodnocení k 31.12.2016 

VI. Nový zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami a možná rizika 

VII. Informace o konání národních konferencí Alkohol a jeho dopady na společnost v ČR 2016, 

Hazardní hraní v ČR 2016 

VIII. Česko-německá spolupráce při řešení problematiky pervitinu 

IX. Různé 

Jednání Rady dne 18.04.2017: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

III. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2016 

IV. Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti 

protidrogové politiky pro rok 2017 

V. Informace k bodu jednání RVKPP „Testování drog ve školách na severní Moravě“ úkol vyplývající 

z usnesení RVKPP ze dne 18. července 2016 

VI. Problematika vyrovnávacích plateb v adiktologických službách v České republice – výstupy 

z dotazníkového šetření 

VII. Různé 

Jednání Rady dne 24.07.2017: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

III. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 

IV. Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů v oblasti protidrogové politiky na r. 2018 

V. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

VI. Zpráva o aktivitách Pracovní skupiny pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin 

VII. Různé 

Jednání Rady dne 02.11.2017: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady 

II. Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

III. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2016 

IV. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 

V. Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v roce 2016 

VI. Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami 

VII. Informace o projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb integrované 

protidrogové politiky“ 

VIII. Různé 
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Jednání Rady dne 04.12.2017: 

I.   Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP  

II.  Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky  

III.  Návrh na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2018 z kapitoly Úřadu vlády 

České republiky  

IV.  Společné stanovisko A.N.O., SNN ČLS JEP a ČAA k vybraným ustanovením zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  

V.  Harm reduction opatření v oblasti kouření tabáku  

VI.  Informace o aktuální situaci v oblasti nových psychoaktivních látek v ČR a EU  

VII.  Různé 

Rada hlasovala v r. 2017 jednou také formou per rollam. V červnu 2017 schválila formou per rollam 

doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2017 k upřesnění přístupu harm reduction 

v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy. 

3.2 Výbory a pracovní skupiny Rady 

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

orgány – výbory a pracovní skupiny. V r. 2015 došlo v návaznosti na rozšíření mandátu Rady na 

integrovanou protidrogovou politiku k revizi výborů a pracovních skupin. Přehled aktuálních poradních 

orgánů Rady podává níže uvedená tabulka 3-1: Přehled výborů a pracovních skupin v roce 2017. 

tabulka 3-1: Přehled výborů a pracovních skupin v roce 2017 

Výbory Pracovní skupiny 

Výbor zástupců resortů a institucí PS pro problematiku nelegálních drog 

Výbor zástupců regionů PS pro problematiku hazardních her 

Dotační výbor Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených 

alkoholem (MPS SPA) 

Výbor pro udělování certifikací a kvalitu 

adiktologických služeb 

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní 

ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA) 

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech PS pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin 

 PS pro financování protidrogové politiky 

Adiktologické fórum 

7 pracovních skupin NMS: 

 Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů 

 Populační a školské průzkumy 

 Úmrtí spojená s užíváním drog 

 Data trestněprávního sektoru 

 Problémové užívání drog a využívání adiktologických 

služeb 

 Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog 

 Systém včasného varování před novými drogami 
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3.2.1 Výbory Rady 

Výbor zástupců resortů a institucí 

Výbor zástupců resortů a institucí (dále „VZRI“) zřídila Rada dne 21.06.1999. Ve VZRI se setkávají 

pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo instituci odpovídají za realizaci 

opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky postupu a spolupráce ve veřejné 

správě, zejména na centrální úrovni. V r. 2007 byl změněn statut VZRI a řádnými členy se stali nově 

zástupci Úřadu vlády ČR – Sekce pro lidská práva, SNN ČLS JEP, Asociace nestátních organizací 

poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním (dále 

„A.N.O.“), zástupci vysokých škol a výzkumných pracovišť. Aktualizací Statutu VZRI v říjnu 2011 se VZRI 

rozšířil o zástupce České asociace adiktologů (dále „ČAA“). V návaznosti na rozšíření mandátu Rady na 

integrovanou protidrogovou politiku byla v r. 2015 usnesením RVKPP schválena změna Statutu VZRI, 

kterou došlo zejména k rozšíření o další členy výboru – zástupce organizačních útvarů resortů majících 

v gesci problematiku alkoholu, tabáku či hazardu, dále o zástupce Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR a Asociace krajů ČR. V letech 2016 a 2017 nedošlo ke změnám ve VZRI. 

Složení Výboru zástupců resortů a institucí předkládá tabulka 3-2: Seznam členů VZRI ke dni 

31.12.2017. 

tabulka 3-2: Seznam členů VZRI ke dni 31.12.2017. 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

Mgr. Jindřich Vobořil Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady 

Členové 

Mgr. Martina Budinská Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. David Pospíšil Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Jarmila Vedralová Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ing. Petr Novák Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát OPL 

Mgr. Marcel Wohlgemuth Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Barbora Fialová Ministerstvo vnitra ČR 

Ing. Pavel Novotný Ministerstvo financí ČR 

Mgr. Karel Blaha Ministerstvo financí ČR 

plk. Ing. Romana Pechová Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa ČR 

Mgr. Aleš Hrubý Celní správa ČR – alkohol a tabák 

Mgr. Jaroslav Doskočil Ministerstvo obrany ČR 

Bc. Jakub Švec Ministerstvo spravedlnosti ČR 

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

plk. Mgr. Jakub Frydrych Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování 

Policie ČR 

Ing. Ludmila Gočálová Ministerstvo zemědělství ČR 

MUDr. Viera Šedivá Ministerstvo zemědělství ČR 

Mgr. Jana Klimentová Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Jiří Jílek Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Úřad vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

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

nestátní neziskové organizace 

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády ČR – sekretariát Rady 

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

Evangelisty Purkyně 

Mgr. Jiří Richter Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální 

služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

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

Univerzity Karlovy 

Mgr. Ondřej Sklenář Česká asociace adiktologů 

Ing. Jiří Horecký Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

neobsazeno Asociace krajů ČR 
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VZRI se v r. 2017 sešel celkem dvakrát, a to 29.03. a 21.09. Kromě přípravy podkladů na jednání RVKPP 

se výbor zabýval tématy: Výsledky dotazníkového šetření k problematice vyrovnávacích plateb při 

financování adiktologických služeb v rámci systému financování sociálních služeb, informace k realizaci 

projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb, projekt HA-REACT – prevence infekčních 

nemocí mezi uživateli drog, analýza černého trhu s alkoholem, kritické zhodnocení naplňování Akčních 

plánů protidrogové politiky ze strany resortů a aktuální informace resortů. 

Výbor zástupců regionů 

Výbor zástupců regionů (dále „VZRe“) byl ustaven dne 21.09.2007 za účelem zefektivnění koordinace 

mezi státem a samosprávou. VZRe nahradil pracovní skupinu Vertikální koordinace protidrogové 

politiky, která byla zřízena v r. 2003. VZRe zahájil svou činnost jednáním v říjnu 2007. Členy VZRe jsou 

krajští protidrogoví koordinátoři. Poslední změna Statutu VZRe byla schválena Radou 

v r. 2015 v návaznosti na rozšíření mandátu Rady o integrovanou protidrogovou politiku, kdy došlo 

mimo jiné k rozšíření členů výboru o zástupce Svazu měst a obcí ČR a Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a závislosti. 

Složení Výboru zástupců regionů v roce 2017 popisuje tabulka 3-3: Seznam členů VZRe ke dni 

31.12.2017.  

tabulka 3-3: Seznam členů VZRe ke dni 31.12.2017. 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předsedkyně 

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady 

Členové 

Mgr. Veronika Hamplová Magistrát hl. m. Prahy 

Mgr. et Mgr. Martin Müller KÚ Středočeského kraje 

Mgr. Marek Nerud KÚ Jihočeského kraje 

Ing. Pavlína Kučerová KÚ Plzeňského kraje 

Bc. Šárka Benešová KÚ Karlovarského kraje 

Mgr. Eva Kalinová KÚ Ústeckého kraje 

Mgr. Jana Hauzerová KÚ Libereckého kraje 

Mgr. Jan Homuta KÚ Pardubického kraje 

Mgr. Monika Honzíková KÚ Královéhradeckého kraje 

Bc. Michaela Pospíchalová KÚ Kraje Vysočina 

Mgr. Lenka Možná KÚ Jihomoravského kraje 

Mgr. Petr Horyanský KÚ Zlínského kraje 

Mgr. Jitka Marková KÚ Moravskoslezského kraje 

Mgr. Zuzana Starostová KÚ Olomouckého kraje 

neobsazeno Svaz měst a obcí ČR 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

V r. 2017 se uskutečnila dvě jednání VZRe (07.03. a 11.09.). K hlavním projednávaným tématům patřily 

zejména: příprava Národní konference o realizaci protidrogové politiky měst a obcí, Souhrnná zpráva 

o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017, příprava dotačního řízení na r. 2018 a informace 

o projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 

politiky. 

Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu 

Výbor Rady pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále „Dotační výbor“) byl zřízen 

Radou dne 21.06.1999. Dotační výbor hodnotí a projednává žádosti o poskytnutí dotací na programy 

protidrogové politiky, navrhuje výši účelové dotace u jednotlivých projektů a předkládá je Radě ke 

schválení. Poslední aktualizace statutu Dotačního výboru byla schválena Radou v březnu 2012 – úprava 

statutu byla provedena v návaznosti na nový statut Rady, který vláda schválila svým usnesením 

č. 685 ze dne 14.09.2011. Úpravou Statutu došlo také k rozšíření členů Dotačního výboru o zástupce 

Ministerstva spravedlnosti. V březnu 2012 bylo rovněž schváleno nové znění jednacího řádu Dotačního 

výboru. 
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Složení Dotačního výboru v roce 2017 popisuje tabulka 3-4: Seznam členů Dotačního výboru ke dni 

31.12.2017.  

tabulka 3-4: Seznam členů Dotačního výboru ke dni 31.12.2017. 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

Mgr. Jindřich Vobořil Úřad vlády ČR – sekretariát Rady 

Členové 

Mgr. Martina Budinská Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Kristina Masalová, M.A. Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Mgr. Eva Heisslerová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ing. Pavel Novotný Ministerstvo financí ČR 

Mgr. Renata Rybáková Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Jaroslav Doskočil Ministerstvo obrany ČR 

JUDr. Hana Frištenská Úřad vlády ČR – sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace 

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády ČR – sekretariát Rady 

Bc. Jakub Švec Ministerstvo spravedlnosti ČR 

V r. 2017 se Dotační výbor sešel jednou, a to v termínu 07.–08.11., kdy na programu jednání bylo 

projednání žádostí o změnu v podílu financování státních zdrojů na realizaci projektu a o změnu 

struktury rozpočtu v čerpání dotace RVKPP v r. 2017 a současně návrhy dotací na rok 2018 spolu 

s návrhy na uzavření smluv o dlouhodobé spolupráci na období 2018–2020. 

Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb 

Výbor Rady pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (dále „Certifikační výbor“) byl 

zřízen usnesením Rady dne 29.01.2004. Certifikační výbor předkládá Radě návrhy na udělení, neudělení 

či odebrání certifikace odborné způsobilosti. Jeho členy jsou zástupci resortů, krajů a odborných 

společností. Statut Certifikačního výboru byl naposledy aktualizován v lednu 2010. 

Složení Certifikačního výboru v roce 2017 popisuje tabulka 3-5: Seznam členů Certifikačního výboru ke 

dni 31.12.2017. 

tabulka 3-5: Seznam členů Certifikačního výboru ke dni 31.12.2017 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády ČR – sekretariát Rady 

Členové 

Tomáš Klíma, DiS. Úřad vlády ČR – sekretariát Rady 

Mgr. Jarmila Vedralová Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Mgr. Eva Heisslerová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Martina Budinská Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. Marcel Wohlgemuth Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Marek Nerud KÚ Jihočeského kraje 

Mgr. Ondřej Počarovský Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální 

služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

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

Evangelisty Purkyně 

V r. 2017 Certifikační výbor jednal šestkrát (01.03., 12.04., 14.06., 13.09., 15.11.) a projednal celkem 

40 zpráv a protokolů z místních šetření. Jednou jednal per rollam. Zabýval se mj. prodloužením 

platnosti certifikátů odborné způsobilosti pro služby organizace, která fúzovala s jinou organizací, dále 

odvoláním proti složení certifikačního týmu či platností certifikátu pro detašovaná pracoviště 

ambulantního programu.  
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Poradní výbor pro sběr dat o závislostech 

Výbor byl ustaven usnesením Rady č. 296 ze dne 26.03.2003 jako pracovní orgán Rady, který dohlíží na 

činnost NMS při monitorování situace v oblasti užívání návykových látek a jeho následků. Jeho členy 

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

Statut Výboru byl naposledy aktualizován dne 24.08.2015 a v návaznosti na integrovanou 

protidrogovou politiku byl rozšířen předmět činnosti o dohled nad monitorováním situace v oblasti 

hazardního hraní a v této souvislosti byl rozšířen i počet jeho členů. 

Složení Výboru v roce 2017 popisuje tabulka 3-6: Seznam členů Poradního výboru pro sběr dat o 

závislostech ke dni 31.12.2017. 

tabulka 3-6: Seznam členů Poradního výboru pro sběr dat o závislostech ke dni 31.12.2017 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

PhDr. Ladislav Csémy Národní ústav duševního zdraví 

Členové 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Úřad vlády ČR – NMS 

Mgr. Vladimír Sklenář Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Mgr. Eva Heisslerová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Jarmila Vedralová Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ing. Michal Řeháček Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

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

Policie ČR 

Mgr. Renata Rybáková Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Karel Blaha Ministerstvo financí ČR 

kpt. Bc. Marek Sokol Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa 

ČR 

Neobsazeno Asociace krajů České republiky 

Mgr. Miroslava Sobková Svaz měst a obcí ČR 

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

Evangelisty Purkyně 

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Ing. Blanka Nechanská Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Mgr. Jiří Richter Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální 

služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

V r. 2017 se uskutečnila dvě jednání Výboru. Předmětem jednání dne 20.06. byla Výroční zpráva 

o hazardním hraní v ČR v roce 2016 a dne 06.10. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice v roce 2016. Výbor doporučil předložit obě výroční zprávy Radě a následně je 

předložit pro informaci vládě České republiky. 

3.2.2 Pracovní skupiny Rady 

Ke klíčovým dílčím oblastem protidrogové politiky zřídila Rada stálé pracovní skupiny (PS). 

V r. 2015 byla Radou schválena a provedena revize pracovních skupin. Rada zřídila: PS pro 

problematiku nelegálních drog, PS pro problematiku hazardního hraní, PS pro léčebné využití 

psychoaktivních látek a rostlin, Adiktologické fórum. Mezi své pracovní skupiny zařadila Rada i nově 

vznikající pracovní skupinu v gesci ministerstva zdravotnictví pro oblast alkoholu a několik let fungující 

pracovní skupinu pro oblast kontroly tabáku. Jde o Meziresortní pracovní skupinu pro snížení škod 

působených alkoholem (dále „MPS SPA“) a Meziresortní pracovní skupinu k problematice komplexní 

ochrany před škodami působenými tabákem (dále „MPS KOTA“). Vzhledem k tomu, že pracovní 
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skupina MPS KOTA již existovala jako pracovní skupina ministra zdravotnictví, byla provedena revize, 

která mimo jiné reflektuje potřebné změny týkající se zapojení MPS KOTA do struktur poradních 

orgánů Rady. 

Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog 

Pracovní skupina (dále „PS“) byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní 

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

prosazování práva v oblasti nelegálních drog, koordinace realizace aktivit akčního plánu pro oblast 

nelegálních látek a zajištění spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR. V r. 2017 proběhlo 

jedno samostatné jednání PS, které bylo zaměřeno na průběžné hodnocení Akčního plánu realizace 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2016-2018 za rok 2016, a to dne 10. ledna.  

Pracovní skupina pro problematiku hazardních her 

Pracovní skupina (dále „PS“) byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní 

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

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

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

Jednání PS proběhlo v r. 2017 dvakrát, a to dne 11.01 a 2.10. Předmětem jednání bylo plnění Akčního 

plánu pro oblast hazardních her (dále jen „AP hazard“), doplnění aktivity zaměřené na posílení 

kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení zákazu hry pro osoby mladší 18 let do AP hazard, prezentace 

Metodického doporučení pro primární prevenci problémů spojených s hazardním hraním pro 

pedagogické pracovníky, prezentace Analýzy vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního 

jednání v rámci veřejné správy, prezentace kontrolní akce Hazard, alkohol a děti 2017, prezentace 

situace v oblasti hazardního hraní v ČR, informace o tvorbě sítě služeb pro problémové hráče a jejich 

blízké, a informování o aktivitách neziskového sektoru v oblasti hazardního hraní.  

Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými 

tabákem (MPS KOTA) 

Tato PS byla v r. 2013 původně zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví. Úprava Statutu 

a jednacího řádu pracovní skupiny, který činní z MPS KOTA zároveň poradním orgán Rady, byla 

schválena Radou v listopadu 2015. Rada doporučila ministrovi zdravotnictví vydat odsouhlasený 

revidovaný statut a jednací řád MPS KOTA svým příkazem. Tento příkaz byl vydán 26.02.2016 (příkaz 

ministra č. 5/2016), a to na základě schválení poradou vedení MZ. Mezi zásadní změny patří, mimo jiné, 

rozšíření počtu členů MPS KOTA o zástupce odborných společností, organizací apod. 

Jednání MPS KOTA se uskutečnilo v r. 2017 dvakrát, a to dne 10.05. a 12.12. Na programu jednání bylo 

kromě aktuálních legislativních záležitostí, např. téma implementace a financování Akčního plánu pro 

oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018, dále problematika snižování rizik v oblasti tabáku 

atd. 

V roce 2017 vznikla v rámci MPS KOTA pracovní podskupina k regulaci reklamy na tabákové 

a související výrobky. Tato pracovní podskupina se v r. 2017 sešla dne 27.03. a 26.04. Tématem bylo 

mimo regulace reklamy i téma balení a značení tabákových výrobků na úrovni ČR a EU (včetně 

problematiky generického balení tabákových výrobků). 

Dále byli někteří členové MPS KOTA rovněž konzultováni ve věci naplňování dílčích aktivit Akčního 

plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018 apod. V rámci MPS KOTA 

probíhala podle potřeby také výměna informací týkajících se aktuálních témat v oblasti kontroly tabáku 

jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MSP SPA) 

MPS SPA je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady, které je ministr zdravotnictví členem, zřízený 

při MZ za účelem koordinace spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření 

zaměřených na snižování škod působených alkoholem, vyplývajících z národních dokumentů 

a mezinárodních aktivit v této oblasti. Statut a jednací řád MPS SPA byl v listopadu 2015 schválen 
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Radou. Rada zároveň doporučila ministrovi zdravotnictví vydat statut a jednací řád MPS SPA svým 

příkazem. Tento příkaz č. 4/2016 byl vydán dne 25.02.2016, a to na základě schválení poradou vedení 

MZ. 

MPS SPA se sešla dne 19. 04.2017. Na jednání byl pozván zástupce WHO/EURO, který informoval 

o problematice vysoké spotřeby alkoholu v Evropském regionu WHO a ČR a předseda České lékařské 

společnosti J.E. Purkyně, který informoval o zdravotních důsledcích užívání alkoholu (závislost, obezita, 

rakovina, apod.). Dále pak vystoupili někteří členové MPS SPA s informacemi k plnění aktivit Akčního 

plánu k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 – 2018.  Cílem 

jednání bylo projednání aktuálního stavu plnění aktivit AP k alkoholu a nastartování aktivit za účelem 

zvýšení informovanosti veřejnosti o negativních důsledcích užívání alkoholu – po jednání proběhla 

tisková konference za účasti zástupců odborné veřejnosti a zástupce WHO/EURO.   

Členové MPS SPA byli také v roce 2017 vyzváni k účasti na činnosti pracovní podskupiny MPS SPA 

k regulaci reklamy na alkoholické nápoje. Pracovní podskupina se detailněji zaměřuje na téma reklamy 

a propagace alkoholických nápojů. První setkání této pracovní podskupiny se uskutečnilo 

dne 22. 9. 2017. 

Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin 

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

pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím do praxe. Pracovní skupina se zabývá 

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

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

Řeší zejména otázky dostupnosti legálního a lege artis použití psychoaktivních látek a rostlin, včetně 

odstraňování bariér jejich použití, dále otázky zneužívání psychoaktivních látek a rostlin, včetně úniku 

léčiv na černý trh a souvisejících negativních faktorů, otázky nastavení legislativních a dalších 

mechanismů ovlivňujících jejich využití. 

V r. 2017 se pracovní skupina sešla dvakrát. Poprvé dne 20.04., kdy byla předmětem jednání následující 

témata: okamžitá dostupnost konopí pro léčebné použití v lékárnách, ekonomická dostupnost konopí 

pro léčebné použití v lékárnách a domácí produkce a export konopí pro léčebné použití. Z uvedené 

diskuze předložil národní protidrogový koordinátor doporučení premiérovi stran absence léčebného 

konopí na zdravotnickém trhu v ČR. Podruhé se v r. 2017 pracovní skupina sešla 01.07. Předmětem 

jednání byla certifikace 2 kg dovozového léčebného konopí, změna politiky přiznání individuální 

úhrady léčebného konopí, technická novela upravující diskrepanci mezi 

zákonem č. 50/2013  Sb. a č. 167/1998 Sb. a urychlení vzdělávání českých lékařů, oprávněných 

indikovat konopí k léčbě. Z uvedené diskuze předložil národní protidrogový koordinátor doporučení 

k výše zmíněným tématům. 

Pracovní skupina pro financování protidrogové politiky 

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

(pracovní skupina byla založena v r. 2007). V minulosti probíhala práce PS především prostřednictvím 

elektronické komunikace a zabývala se např. materiálem Analýza a řešení vlivu ESF na financování 

služeb pro uživatele návykových látek a návrh na řešení v případě výpadku tohoto zdroje, možnosti 

využití víceletého financování a zapojení Evropského sociálního fondu do koordinovaného financování 

protidrogové politiky. Pracovní skupina se v r. 2017 nesešla, analytické práce v oblasti financování 

probíhaly především interními procesy sekretariátu RVKPP (finalizace výzkumu problematiky 

vyrovnávací platby) a v rámci realizace systémového projektu IP RAS. 

Adiktologické fórum 

Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskusní platformou Adiktologické fórum, 

které původně vzniklo v r. 2011 pod záštitou Kliniky adiktologie. V r. 2015 Adiktologické fórum získalo 

statut pracovní skupiny Rady. Cílem Adiktologického fóra je pravidelné setkávání odborníků z oblasti 

adiktologie zaměřené na výměnu zkušeností, diskusi příkladů dobré praxe, koordinaci společných 

aktivit, a to včetně tvorby koncepce a rozvoje oboru. V r. 2017 se Adiktologické fórum uskutečnilo 

celkem čtyřikrát – 01.02., 31.05., 06.09. a 01.11. Během těchto setkání byla prodiskutována následující 
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témata: Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, reforma psychiatrické péče 

v kontextu adiktologie, zákon o sociálních službách, navýšení mezd sociálních pracovníků, revize 

seznamu a definic výkonů adiktologických služeb, vyrovnávací platba a financování adiktologických 

služeb, aktualizace informací k dotačnímu řízení, zpracování společných stanovisek a dokumentů, 

plánování společných akcí a aktuální informace k projektu „Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. 

3.2.3 Pracovní skupiny NMS 

Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů 

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

v České republice. Pracovní skupina se zabývá výskytem hazardního hraní v populaci včetně jeho 

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

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

intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení. Pracovní skupina se v r. 2017 sešla jednou, a to 

dne 20.06. Na setkání NMS informovalo o přípravě výroční zprávy za r. 2016 a členové pracovní 

skupiny diskutovali o aktuální situaci a nových trendech v oblasti hazardního hraní a jeho dopadů 

a souvislostí. 

Pracovní skupina Populační a školské průzkumy 

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

shromažďuje výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru
1
 užívání drog v populaci. Je 

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

V r. 2017 se pracovní skupina nesešla vzhledem k tomu, že v r. 2017 nebyla realizována žádná 

reprezentativní celopopulační studie většího rozsahu (celopopulační studie v obecné populaci je 

realizována ve 4letých intervalech, poslední sběr dat proběhl v roce 2016). V r. 2017 probíhaly schůzky 

části pracovní skupiny k výsledkům Národního výzkumu užívání návykových látek 2016 a pravidelné 

schůzky realizačního týmu studie ESPAD k přípravě další vlny reprezentativní školní studie (Evropská 

školní studie o alkoholu a jiných drogách). 

Pracovní skupina Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog 

Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem je 

především zajištění standardizovaného sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění 

propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování 

aktivních uživatelů drog především v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence 

infekčních nemocí u uživatelů drog. Pracovní skupina se v r. 2017 nesešla. Komunikace o aktuální 

situaci v oblasti infekčních nemocí probíhala v rámci dvou seminářů projektu HA-REACT, viz níže. 

Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb 

Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog 

a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. Pracovní skupina se 

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

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

požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. V současné době se pracovní skupina schází v rámci 

Rady Národního registru léčby uživatelů drog, jehož členy je většina členů pracovní skupiny. Tato 

pracovní skupina se v r. 2017 nesešla. 

Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog 

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

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

                                                      

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

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

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

spojené s užíváním drog, předávkování a úmrtí spojená s užíváním drog. 
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registru mortality ČR. Od 01.04.2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními zdravotní registry nově 

zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství 

spravovaný ÚZIS, který od r. 2015 nahradil speciální registr drogových úmrtí. Tato pracovní skupina se 

v r. 2017 nesešla, pracovní skupina se schází v rámci Rady Národního registru pitev a toxikologických 

vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.  

Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru 

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

trhů. PS se v r. 2017 nesešla, komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu a byly realizovány 

individuální schůzky s ohledem na řešené výzkumné téma (např. sběr dat o záchytech služby, sběr dat 

o přestupcích, kriminalita v souvislosti s hraním hazardních her, sekundární drogová kriminalita). 

Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami 

Na základě rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10.05.2005 byl v rámci EU vytvořen systém 

pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, hodnocení rizik spojených s jejich užíváním 

a jejich kontrolu. PS shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových 

psychoaktivních látek v ČR a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak na mezinárodní 

úrovni. V r. 2017 se skupina sešla dvakrát (20.01. a 08.12.). Diskutována byla zejména aktuální situace 

v oblasti nových drog, trh s novými drogami, návrh na zařazení nových látek na seznam OPL, včetně 

rizik spojených s jednotlivými látkami zahrnutými v návrhu. 

Pracovní skupina Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog 

Pracovní skupina se zabývá sběrem a analýzou dat v oblasti léčby uživatelů drog, včetně 

substituovaných, a v oblasti hazardního hraní. Úkolem je především zajištění standardizovaného sběru 

dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění propojenosti systému sběru dat mezi relevantními 

institucemi. V letech 2014–2017 byla skupina v kontaktu zejména v rámci příprav a průběhu přechodu 

registru Hygienické služby na elektronický Národní registr léčených uživatelů drog (NRLUD), který 

zajišťuje ÚZIS. Byl také připraven modul aplikace UNIDATA pro export dat do NRLUD. Pracovní skupina 

se v r. 2017 (30.11.) sešla v rámci Rady NRLUD, kdy byl připravován postup pro organizace hlásící malý 

počet pacientů. 

3.2.4 Další pracovní skupiny sekretariátu Rady 

Pracovní skupina ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem 

Činností pracovní skupiny ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem je plněním aktivity 

Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem (dále jen „AP alkohol“), který se také zabývá 

problematikou nelegální výroby alkoholu. PS vznikla v r. 2016. V r. 2017 se pracovní skupina sešla 

jednou, dne 28.02. Členové pracovní skupiny spolupracovali v průběhu r. 2017 na přípravě Analýzy 

a vyhodnocení účinnosti zavedených opatření Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami 

(usnesení vlády č. 736 ze dne 03.10.2012), kterou projednala vláda dne 29.11.2017. V rámci jednání 

pracovní skupiny je prostor pro sdílení informací a postupů v oblasti aktivit státu ve snaze redukovat 

černý trh s alkoholem.  

3.3 Odborná činnost sekretariátu – naplňování dlouhodobých cílů vyplývajících 

ze statutu Rady nebo stanovených zasedání Rady 

Koordinace realizace národní strategie protidrogové politiky a jejích akčních plánů 

Sekretariát Rady zajišťuje každodenní koordinaci protidrogové politiky a plnění aktivit akčních plánů 

protidrogové politiky. 

Národní strategie protidrogové politiky 2010–2018 

Národní strategie byla od svého prvního schválení revidovaná dvakrát. První revize Strategie byla 

provedena v r. 2014, kdy došlo k začleněním problematiky užívání alkoholu a závislostního chování, 

jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu. Druhou revizi schválila vláda v lednu 
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2016. Účelem druhé revize bylo rozpracování tématu kontroly tabáku podobným způsobem, jako jsou 

rozpracována témata alkoholu, drog a hazardního hraní. 

Akční plány realizace protidrogové politiky na období let 2015–2018 

Sekretariát Rady v r. 2017 ve spolupráci s členy Rady zpracoval a Radě předložil: 

 Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro 

oblast hazardních her na období let 2015–2018 bylo předloženo Radě dne 24.01.2017 a vzhledem 

k doplnění akčního plánu o novou aktivitu bylo následně hodnocení akčního plánu předloženo 

vládě ke schválení dne 31.05.2017. 

 Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2016–2018 pro oblast nelegálních návykových látek byl předložen Radě dne 24.01.2017. 

 Informace o plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 

2015 až 2018 a Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 byla 

podána Ministerstvem zdravotnictví ústně v lednu 2016. 

 

Pro posílení realizace úkolů v oblasti koordinace protidrogové politiky, zejména v otázce financování, 

dostupnosti a kvality sítě služeb, byl sekretariátem Rady v září r. 2016 spuštěn systémový projekt 

spolufinancovaný z ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky“ (IPs RAS), a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (viz dále). 

V r. 2017 byla také ukončena celostátní akce Hazard, alkohol a děti 2017, kterou inicioval národní 

protidrogový koordinátor a která se zaměřovala na podávání alkoholu mladistvým a kontrolu 

dodržování zákazu hry pro mladší 18 let. Akce byla koordinována Ředitelstvím služby pořádkové 

policie Policejního prezidia za spolupráce sekretariátu Rady, České obchodní inspekce, Celní správy ČR, 

krajských hygienických stanic a dalších složek státní správy a samosprávy. V r. 2017 se uskutečnily 

celkem tři vlny kontrol, během kterých bylo zkontrolováno 9075 osob a 2444 podniků různého 

charakteru. 

Realizace protidrogové politiky v krajích 

Sekretariát zajišťuje koordinaci a komunikaci s krajskými protidrogovými koordinátory. Pro tuto 

komunikaci byl zřízen Výbor zástupců regionů (viz výše). V každém kraji je pověřený pracovník 

vykonávající funkci krajského protidrogového koordinátora. Místních protidrogových koordinátorů je 

cca 180–190 v obcích s rozšířenou působností. Krajští protidrogoví koordinátoři zpracovávají výroční 

zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. Za r. 2017 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. 

Všechny kraje mají zpracovány specifické strategické dokumenty protidrogové politiky nebo je 

protidrogová politika obsažena ve strategických dokumentech s širším tematickým záběrem. 

Sekretariát Rady připravil a v r. 2017 Rada schválila: 

 Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 2016, která byla projednána 

Radou dne 02.11.2017. 

V r. 2017 se uskutečnilo celkem 5 pracovních cest zástupců sekretariátu Rady do krajů. V březnu se 

zaměstnanec sekretariátu účastnil jednání pracovní skupiny zaměřené na problematiku nezletilých dětí 

s problémem závislosti v Moravskoslezském kraji, následně pak konzultačních jednání s místními 

poskytovateli služeb a protidrogovými koordinátory v Orlové a Frýdku-Místku. V dubnu proběhlo 

jednání se zástupci Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouc a poskytovateli služeb v Olomouci 

zaměřené především na tvorbu sítí na krajské a místní úrovni. Stejný měsíc se zaměstnanec sekretariátu 

účastnil také jednání místních protidrogových koordinátorů Jihomoravského kraje, jehož předmětem 

bylo především vícezdrojové financování. V říjnu se pak zaměstnanci sekretariátu zúčastnili jednání 

Krajské protidrogové komise Jihočeského kraje a konzultační návštěvy PL Červený dvůr.  

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele drog, závislé 

a patologické hráče 

Sekretariát Rady zajišťuje proces certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele 

drog, závislé a patologické hráče. Systém certifikací schválila vláda usnesením č. 300 ze dne 16.03.2005. 

Certifikát odborné způsobilosti dokládá, že poskytovatel služeb poskytuje péči cílové skupině na 
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odborné úrovni v souladu s obecně uznávanými kritérii stanovenými ve Standardech odborné 

způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby. Certifikát lze udělit 

podle míry naplnění Standardů odborné způsobilosti na dobu 1–4 let. 

V r. 2017 bylo realizováno ve službách 49 místních šetření. Rozdělení realizovaných místních šetření 

podle typů služeb a podle doby platnosti certifikátu uvádějí tabulky níže. 

Místní šetření realizovaná v r. 2017 podle typů služeb zobrazuje tabulka 3-7: Počet realizovaných 

místních šetření v adiktologických službách v roce 2017. 

tabulka 3-7: Počet realizovaných místních šetření v adiktologických službách v roce 2017 

Typ služby 
Počet projednaných zpráv 

v r. 2017 

Detoxifikace 1 

Terénní programy 14 

Kontaktní a poradenské služby 12 

Ambulantní léčba 12 

Ambulantní stacionární péče 0 

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 4 

Rezidenční péče v terapeutických komunitách 1 

Doléčovací programy 3 

Substituční léčba 0 

Adiktologické služby ve vězení 2 

Celkem projednaných šetření 49 

 

Místní šetření realizovaná v r. 2017 podle navržené doby platnosti certifikátu odborné způsobilosti 

zobrazuje tabulka 3-8: Počet realizovaných místních šetření podle platnosti certifikátu v roce 2017. 

tabulka 3-8: Počet realizovaných místních šetření podle platnosti certifikátu v roce 2017 

Doba platnosti certifikátu odborné 

způsobilosti 

Počet místních šetření 

v r. 2017 

4 roky 40 

3 roky 8 

2 roky 0 

1 rok 1 

Návrh neudělit certifikát 0 

Celkem 49* 

Pozn.: * 13 šetření bude projednáno v Certifikačním výboru a RVKPP v r. 2018. 

Rada v r. 2017 projednala na 5 jednáních celkem 64
2
 návrhů na udělení či neudělení certifikátů 

odborné způsobilosti a bylo vydáno 64 certifikátů, z toho 28 se týkalo místních šetření realizovaných 

v r. 2016. 

                                                      
2
 Z důvodu několikaměsíčního prodlení mezi dobou realizace místního šetření a projednáním v Radě není počet 

projednaných návrhů na ne/udělení certifikátů v Radě shodný s počtem realizovaných místních šetření v daném 

roce. 
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Přehled celkového počtu certifikovaných programů podle typu služby v letech 2011–2017 poskytuje 

následující tabulka 3-9: Celkový počet certifikovaných programů adiktologických služeb v letech 2011-

2017. 

tabulka 3-9: Celkový počet certifikovaných programů adiktologických služeb v letech 2011-2017 

Typ služeb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Detoxifikace 2 1 2 2 3 3 3 

Terénní programy 49 50 49 52 53 51 52 

Kontaktní a poradenské služby 52 49 50 52 52 52 53 

Ambulantní léčba 15 13 18 19 22 28 32 

Stacionární programy 1 1 1 1 1 1 1 

Krátkodobá a střednědobá ústavní 

léčba 

2 2 2 5 6 6 6 

Rezidenční péče v terapeutické 

komunitě 

10 10 10 10 10 10 10 

Doléčovací programy 16 17 17 17 18 19 18 

Substituční léčba 8 8 7 7 8 8 8 

Adiktologické služby ve vězení – – – – – 4 6 

Celkem 155 151 156 165 173 182 189 

 

Financování a schvalování dotací na realizaci projektů protidrogové politiky 

Rada koordinuje efektivní financování protidrogové politiky, koordinuje priority dotačních řízení 

a schvaluje návrhy dotací na realizaci programů a služeb protidrogové politiky ze státního rozpočtu 

z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR. 

Sekretariát Rady za účelem plnění tohoto mandátu pro Radu v r. 2017 připravil a Rada projednala: 

 Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti 

protidrogové politiky pro r. 2017, které Rada projednala dne 18.04.2017 

 Přehled dotačních řízení Rady a resortů a aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 

projednáno Radou dne 24.07.2017. V rámci toho Rada schválila vyhlášení dotačního řízení na 

r. 2018. 

 Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v r. 2016, které Rada projednala 

02.11.2017. 

 Návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2018 z kapitoly Úřadu vlády 

České republiky, bylo Radou projednáno 04.12.2017. 

V průběhu r. 2017 bylo poskytnuto celkem 129.000.000 Kč na realizaci 200 projektů protidrogové 

politiky. Pro r. 2017 byly vyhlášeny tři oblasti podpory. Dotační oblast I zahrnuje projekty k udržení 

a rozvoji stávající sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových 

látek nebo osoby ohrožené užíváním nelegálních látek. Do dotační oblasti II patří projekty rozvíjející 

služby pro cílové skupiny integrované protidrogové politiky, hazardní hráče, uživatele alkoholu 

a tabáku. Pod dotační oblast III spadají projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit 

akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky.  

Dotace byly poskytnuty formou bezhotovostních převodů prostředků prostřednictvím bankovních účtů 

Úřadu vlády ČR na účty příjemců dotací. Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci 

projektů protidrogové politiky jsou každoročně vkládány do aplikace CEDR (Centrální registr dotací ze 

státního rozpočtu) a do aplikace DOTINFO, které jsou spravovány Ministerstvem financí ČR. 
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Zaměstnanci sekretariátu Rady se rovněž účastní veřejnosprávních kontrol, které jsou realizovány 

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

plněním projektů. Během r. 2017 proběhlo 25 následných veřejnosprávních kontrol na dotaci získanou 

v r. 2016. V rámci kontrol je kromě zázemí organizace navštívena přímo realizovaná drogová služba 

(konkrétně šlo o 9 kontaktních center, 1 terapeutickou komunitu, 3 programy ambulantní léčby, 

5 terénních programů, 1 ambulantní doléčovací program, 3 programy primární prevence, 1 oddělení 

detoxifikace, 1 substituční léčbu, 1 projekt zařazený do skupiny informace – výzkum – hodnocení). Tyto 

kontroly jsou ze strany sekretariátu Rady zaměřeny na věcná plnění projektu, kontrolu materiálně-

technického zázemí služby, konkrétní realizaci služby, vykazování dat, která jsou uvedena 

v průběžných, resp. závěrečných zprávách atd. Tyto veřejnosprávní kontroly jsou využívány rovněž jako 

dohledový mechanismus v rámci procesu certifikací odborné způsobilosti. Projekty, jež podléhají 

kontrole, totiž disponují certifikáty odborné způsobilosti, a může být tedy posouzeno, zda služby 

realizují např. nápravu nedostatků, které jim byly v rámci certifikačního místního šetření vytknuty, či 

jsou realizovány bez nedostatků. 

Mezinárodní aktivity v protidrogové politice 

Sekretariát Rady dále zajišťuje koordinaci plnění úkolů a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

a členství v mezinárodních organizacích. Zástupci sekretariátu se zapojují do mezinárodních aktivit, 

zejména v rámci EU a OSN. Realizované aktivity a výstupy jsou detailně popsány v kapitole Zahraničí. 

Sekretariát Rady se spolupodílel na tvorbě řady politicky závazných i nezávazných dokumentů 

vypracovaných během roku v rámci jednání HDG. Hlavním tématem řady mezinárodních setkání 

v r. 2017 byla příprava na setkání Komise pro narkotika na vysoké úrovni (dále „CND“), které proběhne 

v roce 2019.  

Monitoring situace 

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

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

a drogových závislostech) a kontaktním místem pro decentralizovanou evropskou agenturu Evropské 

monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). NMS zajišťuje koordinaci drogového 

informačního systému a koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního 

systému, který je schvalován Radou a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, 

analýze a distribuci informací o drogách a o hazardním hraní. NMS zpracovává pro vládu pravidelně od 

roku 2002 výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a od r. 2014 rovněž výroční zprávu o hazardním 

hraní v ČR. 

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

studií a monitorovacích systémů. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 

Výroční zprávu schválila Rada na svém jednání dne 02.11.2017. Vládě ČR byla pro informaci předložena 

na jednání dne 29.11.2017. 

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 

Výroční zprávu schválila Rada na svém jednání dne 24.07.2017. Vládě ČR byla pro informaci předložena 

na jednání dne 11.09.2017. 

Studie a monitorovací aktivity v r. 2017 

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

Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2017. 

 Ve spolupráci s agenturou INRES-SONES realizovalo NMS omnibusovou studii Výzkum občanů 

2017, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i hazardního hraní.  

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

studie mezi patologickými hráči v léčbě. 

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

(hráči hazardních her jako klienti adiktologických služeb a programů, publikace vydávané NMS) 
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a jednu fokusní skupinu (na téma závislostního chování mezi Romy) v rámci mapování trendů 

drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických služeb. 

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

adiktologických služeb 2017. 

 Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR byly v rámci projektu HA-REACT 

uskutečněny první 2 vlny sběru dat v souvislosti s evaluací pilotní distribuce kondomů ve vybrané 

věznici. 

 Monitorovací systém testování infekcí v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog 

v předchozím roce. 

 Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., a Kanceláří Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny, realizovalo NMS průřezovou studii Zdraví a návykové látky mezi Romy za účelem 

získání informací o rozsahu užívání drog a hazardního hraní v romské populaci v sociálně 

vyloučených lokalitách. 

 Správa aplikace UniData – freeware aplikace pro poskytovatele služeb pro uživatele drog pro 

správu dat o klientech a poskytovaných službách, vývoj modulu pro export dat do NRLUD 

(Národní registr léčených uživatelů drog). 

 NMS spolupracuje s A.N.O. na aktualizaci dokumentu Seznam a definice výkonů v drogových 

službách. 

 NMS spolupracovalo na spuštění a testování dvou národních zdravotních registrů – Národní registr 

léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na odd. soudního lékařství. 

 Zpracování závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP – klienti a výkony. 

 Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových 

zařízení. 

 Prevalenční odhady problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu z dat 

nízkoprahových programů v Praze. 

 Ve spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování zrealizovalo NMS průzkum zaměřený na 

užívání návykových látek a patologické hráčství v sociálně vyloučených lokalitách. Tento průzkum 

je realizován každoročně, v roce 2017 tomu tak bylo již počtvrté.  

 Monitoring příčin zadlužení u klientů dluhových poraden (ve spolupráci s Asociací občanských 

poraden). 

Realizované dlouhodobé projekty 

Projekt HA-REACT 

Sekretariát Rady je zapojen do projektu HA-REACT, který byl zahájen 01.10.2015. Realizační období 

projektu je stanoveno na 36 měsíců s ukončením k 30.09.2018. Tento projekt typu Joint Action je 

podpořen Evropskou komisí. Jeho cílem je prevence HIV a dalších infekčních chorob (hepatitida typu C, 

tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu je zapojeno celkem 18 evropských zemí a Česká 

republika je prostřednictvím sekretariátu Rady zapojena do pracovních oblastí projektu zabývajících se 

testováním na přítomnost infekčních onemocnění a další návazností služeb, posílením harm reduction 

opatření, harm reduction opatřeními ve věznicích a integrovanou péčí. Projekt je rozdělen do 

8 pracovních oblastí, ČR je prostřednictvím OPK zapojena do realizace 4 z nich (WP4 Testování na 

přítomnost infekčních onemocnění a další návaznost služeb, WP5 Posílení harm reduction opatření, 

WP6 Harm reduction opatření ve věznicích a WP7 Integrovaná péče). 

V r. 2017 se sekretariát Rady zapojil zejména do aktivit WP6 Harm reduction opatření ve věznicích 

a WP7 Integrovaná péče. V rámci oblasti WP6 nejvýznamnější aktivitou bylo spuštění pilotní distribuce 

kondomů ve Vazební věznici Praha Pankrác, jejíž součástí je také evaluace. Dalšími aktivitami 

uskutečněnými v r. 2017 byly např.: účast na 2 prakticky orientovaných seminářích na téma opiátové 

substituční léčby v prostředí věznic v Polsku, účast na workshopu na téma harm reduction opatření 

v prostředí věznic spojeném s návštěvou věznice v Lucembursku, organizace 2 národních workshopů 

na téma integrace péče o uživatele drog v kontextu infekčních onemocnění, organizace studijní 

návštěvy zástupců služeb a institucí z Litvy, Lotyšska, Španělska a Řecka, účast zástupkyně NMS v pozici 

lektora na semináře pro pracovníky harm reduction služeb v Lotyšsku, spolupráce na tvorbě 

vzdělávacích materiálů v problematice harm reduction ve věznicích.  
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Projekt ESIF – Individuální projekt systémový „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky“ 

Sekretariát Rady je realizátorem projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky“( IPs RAS) financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt byl zahájen v září 2016. Jde o pětiletý projekt, který je prvním samostatným a velkým projektem 

v ČR financovaným z ESIF v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostmi 

a závislostním chováním. Projekt si klade za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů 

a dalších nástrojů naplňujících protidrogovou politiku ČR a její vizi ohledně snížení dopadů užívání 

návykových látek a hazardního hraní na společnost a zapadá do politického a odborného vývoje, jímž 

ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází. 

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového 

integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném 

kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování, zefektivnění 

a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé a závislostí ohrožené. 

K dílčím cílům, kterými se budou zabývat jednotlivé klíčové aktivity projektu, patří: zpracování dvou 

rozsáhlých analýz na zmapování dopadů legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové 

politiky na praxi adiktologických služeb, vytvoření nástrojů monitoringu, evidence, kontroly kvality, 

zefektivnění financování, standardizace a stabilizace adiktologických služeb, rozvíjení systému 

vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy 

a zkvalitnění vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí, zavádění nových metod sociální práce 

a rozvíjení systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a tím zvýšení kvality těchto 

služeb a zároveň jasné vymezení pravomocí jednotlivých aktérů a role adiktologických služeb, posílení 

koordinačních mechanismů a integrací všech druhů závislostí do jednoho druhu služeb a vytvoření 

podmínek pro poskytovatele pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí. 

V průběhu 2017 byli přijati zaměstnanci na odborné a manažerské pozice, kteří se podílejí na tvorbě 

výstupů projektu a dalších specifických činnostech v rámci realizace projektu vždy v úzké spolupráci 

s externími pracovníky projektu, kteří jsou předními odborníky. 

V oblasti veřejných zakázek zpracoval vybraný dodavatel „Analýzu mezinárodního a národního 

legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních dokumentů“ 

a předal ji k připomínkám internímu týmu projektu. Pro „Komparativní analýzu zahraničních modelů 

zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“ byla s dodavatelem 

podepsána smlouva. Dále byl vybrán dodavatel první části nadlimitní veřejné zakázky „Tvorba 

Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“ a dokumentace byla předána Řídícímu orgánu 

MPSV ke kontrole před podpisem smlouvy. Byla také připravena zadávací dokumentace k druhé a třetí 

části nadlimitní veřejné zakázky s názvy „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních 

protidrogových koordinátorů“ a „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných 

profesí veřejné správy“. 

Zástupce interního týmu projektu RAS zpracoval „Analýzu současných systémů zajištění dostupnosti 

služeb v ČR“ včetně zapracování připomínek ze strany zástupců odborných společností (ČAA, SNN) 

a odborné veřejnosti (A.N.O., APSS). Dále byl zpracován a připomínkován „Krátký přehled systémů 

hodnocení kvality v adiktologických službách“ a byla vytvořena pracovní skupina pro revizi standardů, 

která vytváří převodník mezi standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb a standardy 

kvality sociálních a zdravotních služeb. Byla také zpracována analýza informačních systémů sledování 

dat o výkonech a dokument srovnávající výkony v sociálních, zdravotních a adiktologických službách. 

Rovněž se průběžně zpracovává „Komparativní analýza nástrojů financování“. 

Byl ustanoven Řídící výbor (dále jen “ŘV”) projektu RAS, včetně organizační struktury a statutu. Statut 

byl schválen zástupcem statutárního orgánu Úřadu vlády České republiky. ŘV na 0. zasedání 

(31.01.2017) projednal a schválil jednací řád a ustanovil Pracovní skupinu projektu (dále jen "PSP"). Na 

1. zasedání (27.03.2017) Řídící výbor projednal a doporučil ke schválení 1. zprávu o realizaci projektu 

včetně žádosti o platbu a jmenoval nominované členy do PSP RAS.  Na 2. zasedání (12.09.2017) 

projednal a doporučil ke schválení 2. zprávu o realizaci včetně žádosti o platbu. Jednání PSP RAS 

proběhla 02.05., 08.08.2017, 31.10. a 6.11.2018.  PSP RAS se mj. zabývala návrhem úpravy terminologie 
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specializovaných adiktologických služeb, která bude po svém schválení implementována do výstupů 

projektu. 

3.4 Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference, 

kampaně, články v odborném tisku, další aktivity 

Semináře a konference organizované sekretariátem Rady v r. 2017 

26.04. – Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislostí 

09.-10.05. – Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu  

19.06. – Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni 

25.09. – Seminář harm reduction v oblasti tabáku 

26.09. – Národní konference alkohol a jeho společenské dopady v ČR 2017 

02.10. – Národní konference hazardní hraní v České republice 2017 

21.09. – Seminář na téma aplikačních místností 

16.10. – Národní workshop na téma integrovaná péče o uživatele drog v kontextu infekčních 

onemocnění v Praze 

21.11. – Národní workshop na téma integrovaná péče o uživatele drog v kontextu infekčních 

onemocnění v Brně 

Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2017 (aktivní účasti) 

01.02. – Pracovní schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP, AT sekce, Psychiatrická klinika 1. LF UK 

a VFN, Praha 

22.–24.03. – 17. ročník konference Slezské dny preventivní medicíny, Ostravice 

09.03. – Pracovní skupina zaměřená na problematiku nezletilých dětí s problémem závislosti 

v Moravskoslezském kraji 

05.–07.04 – Setkání Národní protidrogové centrály a krajských protidrogových koordinátorů, Kašperské 

Hory  

19.04. – kulatý stůl pořádaný MZ k alkoholové politice 

25.04. – Jednání místních protidrogových koordinátorů Jihomoravského kraje 

05.–08.06. – AT konference organizovaná SNN ČLS JEP v Seči 

29.06. – konference Národního ústavu duševního zdraví, Klecany 

23.06. – Celostátní sjezd Anonymních alkoholiků v Harrachově 

04.–06.10. – Mezinárodní konference Racionální drogová regulace v Brně 

17.10. – Beseda s A. Goosdeelem, ředitelem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost 

24.10. – Krajská protidrogová komise Jihočeského kraje 

24.–26.10. – Mezinárodní konference Lisbon Addictions 2017, Lisabon, Portugalsko 

08.11. – Týden pro Ulici, odborný blok u příležitosti oslav výroční spolku Ulice 

09.11. – 4. sympozium ke světovému dni AIDS, Plzeň 

09.11. – Plzeň, VIII. Pracovní setkání místních protidrogových koordinátorů a organizacemi 

poskytujícími pro Plzeňský kraj protidrogové služby 

10.11. – Pracovní setkání zástupců projektu BETRAD 

29.11. – Republikový výbor pro prevenci kriminality, Praha 

12.12. – Otevřený mezioborový seminář Prev-Centrum, Praha  

Aktivní účast na 3 seminářích Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (Purkyňky) – 05/2017: 

Mezinárodní zkušenosti z oblasti legalizace konopí, 06/2017 Hazardním hraní – aktuální informace, 

12/2017: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2016 
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Aktivní účast a prezentace na řadě mezinárodních akcí, konferencí a seminářů – uvedené v rámci 

kapitoly Zahraničí. 

Hostování studijních návštěv ze zahraničí 

11.–14.4.– studijní návštěva ze Seychel. Účastníky byli vysoce postavení úředníci státních úřadů včetně 

poradce prezidenta pro protidrogovou politiku a profesionálové v problematice závislostí. 

25. –27.4 – studijní návštěva Lotyšsko, Litva. Účastníci byli primárně zástupci služeb pro uživatele drog, 

ale také vysoce postavení úředníci státních úřadů včetně poradce premiéra pro protidrogovou politiku. 

Články v odborném tisku a další publikace: 

 BELACKOVA, V., VACEK, J., JANIKOVA, B., MRAVCIK, V., ZABRANSKY, T., IVANOVOVA, L., & 

CSEMY, L. (2017). Just another drug” for marginalized users: The risks of using synthetic 

cathinones among NSP clients in the Czech Republic. Journal of Substance Use, 1-7. 

doi:10.1080/14659891.2016.1271034 (IF 2016: 0.893) 

 ČERVENÝ, J., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. & VAN OURS, J.C. 2017. Cannabis Decriminalization 

and the Age of Onset of Cannabis Use. International Journal of Drug Policy 43: 122-129. DOI: 

10.1016/j.drugpo.2017.02.014 

 CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. & MRAVČÍK, V. 2017. Užívání návykových látek mezi českými 

studenty a srovnání s evropskými vrstevníky: studie ESPAD. Prevence (14), 2: 12-15. 

 FRASER, H., MARTIN, N. K., BRUMMER-KORVENKONTIO, H., CARRIERI, P., DALGARD, O., DILLON, 

J., GOLDBERG, D., HUTCHINSON, S., JAUFFRET-ROUSTIDE, M., KABERG, M., MATSER, A. A., 

MATICIC, M., MIDGARD, H., MRAVCIK, V., OVREHUS, A., PRINS, M., REIMER, J., ROBAEYS, G., 

SCHULTE, B., VAN SANTEN, D. K., ZIMMERMANN, R., VICKERMAN, P. & HICKMAN, M. 2018. 

Model projections on the impact of HCV treatment in the prevention of HCV transmission 

among people who inject drugs in Europe. J Hepatol. 

 KILIBARDA, B., MRAVCIK, V., OECHSLER, H., & MARTENS, M. S. (2017). Association of smoking 

status with substance use and psychological distress in Serbia. Public Health, 152, 95-98. doi: 

10.1016/j.puhe.2017.07.026 

 MALINOVSKÁ, J., MRAVČÍK, V. (2017). Problémové užívání opioidů mezi klienty nízkoprahových 

kontaktních center v Praze: dotazníkové šetření. Adiktologie, 17(4), 262–271. 

 MALINOVSKÁ, J., MRAVČÍK, V. (2017). Vývoj problémového užívání opioidů na území České 

republiky: literární přehled. Adiktologie, 17(4), 282–291. 

 MRAVČÍK, V. (2017). Větší než malé množství alkoholu a marihuana z Moravy. Adiktologie, 17(1), 

4-5.  

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

Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H. & 

VOPRAVIL, J. 2017. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, Praha, 

Úřad vlády České republiky. 

 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., JANÍKOVÁ, B. & GROHMANNOVÁ, K. 2017. Methamphetamin in 

der Tschechischen Republik – Geschichte und Gegenwart. In: STÖVER, H., DICHTL, A.  & GRAF, N. 

(Hrsg.) 2017. Crystal Meth. Prävention, Beratung und Behandlung. Frankufrt am Mein: 

Fachhochschulverlag. pp.19-48. ISBN 978-3-943787-84-9. 

 MRAVCIK, V., PITONAK, M., HEJZAK, R., JANIKOVA, B. & PROCHAZKA, I. 2017. HIV epidemic 

among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. 

Euro Surveill, 22. 

 MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., & PROCHÁZKA, I. (2017). Faktory 

související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR. Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, 

26 (2), 69-71. 

 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., KOZÁK, J., 

GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. & KIŠŠOVÁ, L. 2017. Výroční zpráva o hazardním 

hraní v České republice v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky. 

 ORLÍKOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K. & MRAVČÍK, V. 2017. Situace a trendy na 

české drogové scéně. Psychiatrie 21(3): 12-20. 



 

Stránka 28 (celkem 45)
 

 PRAJSOVÁ, J., CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z., PŘÍHODOVÁ, K. & CSÉMY, L. 2017. Analýza 

projevů suicidálního chování u českých adolescentů: Rizikové faktory pro suicidální myšlenky, 

plány a pokusy.  Československá psychologie, přijato k publikaci. 

 SPILKOVÁ, J., CHOMYNOVÁ, P. & CSÉMY, L. 2017. Predictors of excessive use of social media and 

excessive online gaming in Czech teenagers. Journal of Behavioral Addictions, Oct 17: 1-9. DOI: 

10.1556/2006.6.2017.064. 

 WIESSING, L., M. FERRI, V. BELACKOVA, P. CARRIERI, S. R. FRIEDMAN, C. FOLCH, K. DOLAN, B. 

GALVIN, P. VICKERMAN, J. V. LAZARUS, V. MRAVCIK, M. KRETZSCHMAR, V. SYPSA, A. SARASA-

RENEDO, A. UUSKULA, D. PARASKEVIS, L. MENDAO, D. ROSSI, N. VAN GELDER, L. MITCHESON, L. 

PAOLI, C. D. GOMEZ, M. MILHET, N. DASCALU, J. KNIGHT, G. HAY, E. KALAMARA, R. SIMON, C. 

COMISKEY, C. ROSSI & P. GRIFFITHS (2017) Monitoring quality and coverage of harm reduction 

services for people who use drugs: a consensus study. Harm Reduct J, 14, 19. 

 

Prezentace v médiích 

Téma protidrogové politiky bylo v r. 2017 pravidelně medializováno, a to v souladu 

s vypracovaným mediálním plánem a v intencích národní strategie protidrogové politiky schválené 

vládou. V r. 2017 proběhly hlavní tiskové konference a briefingy k pravidelně vydávaným výročním 

zprávám, k návštěvám zahraničních hostů či pravidelným národním a mezinárodním konferencím. 

Medializována tak byla například témata výsledků Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, Výroční 

zprávy o hazardním hraní v ČR, Evropské zprávy o drogách EMCDDA, národních a mezinárodních 

konferencí v oblastech alkoholu, hazardního hraní, metamfetaminu či výsledků národní konference 

protidrogových koordinátorů. 

V r. 2017 byla také zrealizována další celostátní akce HAD 2017 (Hazard, alkohol a děti) ve spolupráci 

s Policií ČR a dalšími subjekty, jejímž cílem bylo poukázat na vysokou konzumaci alkoholu dětmi a na 

hazardní hraní dětí, a to zejména v online prostředí. V rámci akce HAD se zapojilo přes 2500 příslušníků 

policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy. Od července do září 2017 zkontrolovali téměř 

2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 

18 let, které požily alkoholický nápoj, přes 60 z nich byla policie nucena omezit na osobní svobodě. 

Rozsáhlá preventivně-kontrolní akce, do které byla zapojena řada státních složek, ukázala, že 

provozovatelé zákony respektují ve větší míře než v uplynulých dvou letech. Akce navázala na 

obdobnou celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu v uplynulých letech 2015–2016  

(AKCE ALKOHOL). Akce byla pravidelně medializována tiskovým zástupcem Odboru protidrogové 

politiky Úřadu vlády ČR a tiskovým zástupcem Policejního prezidia ČR.  

K pravidelné agendě Public Relations patří udržování kontaktů s médii, informování o dění 

v protidrogové politice, mediální podpora národního protidrogového koordinátora a celého odboru, 

tzn. příprava mediálních strategií, pravidelný monitoring médií a vyhodnocování dalších kroků v rámci 

strategie, koordinace tiskových konferencí (dále „TK“), briefingů, kulatých stolů, press tripů, rozhovorů 

a příprava tiskových vyjádření, zpráv, citací a dalších informací. 

Tiskové konference v r. 2017: 

 09.05. – TK u příležitosti Česko-německého sympozia na téma „Česko-německá spolupráce při 

řešení aktuálních problémů s pervitinem“, 

 19.06. – TK v rámci národní konference protidrogových koordinátorů na téma „Koordinátoři z celé 

ČR diskutují aktuální otázky protidrogové politiky“, 

 26.06. – TK u příležitosti zahájení celostátně preventivní a kontrolní akce HAD 2017 na téma „České 

bary, herny a kempy čekají v létě celostátní kontroly, začíná akce HAD 2017“, 

 26.09. – TK v rámci národní konference Alkohol na téma „Negativní dopady alkoholu na společnost 

jsou nepřehlédnutelné, shodli se na národní konferenci odborníci“, 

 03.10. – TK v rámci národní konference Hazard a v rámci zveřejnění výsledků Výroční zprávy 

o hazardním hraní v roce 2016 na téma „Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet 

problémových hráčů, to je aktuální bilance hazardního hraní 2017“, 

 16.10. – TK k souhrnným výsledkům celostátní preventivní akce HAD 2017 (Hazard, alkohol a děti) 

na téma „Výsledky akce HAD přinesly méně podnapilých dětí, mladí Češi ale stále riskují“, 
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 17.10. – TK u příležitosti návštěvy Alexise Goosdeela, ředitele EMCDDA na téma „Aktuální trendy 

v protidrogové politice v Evropě 2017“, 

 12.12. – TK ke zveřejnění výsledků Výroční zprávy o drogách v roce 2016 na téma „Míra užívání 

alkoholu, tabáku a konopí zůstává vysoká, mezi Čechy došlo k nárůstu rizikového užívání“. 

 

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro 

drogy a závislosti Viktor Mravčík se také účastnili tiskových konferencí pořádaných externími subjekty, 

například TK Národní linky pro odvykání kouření k tématu kouření, TK Sananim k tématu hazardního 

hraní, TK Asociace inovativního farmaceutického průmyslu k problematice substituce aj.).  

 

Tiskové zprávy a vyjádření v r. 2017 

Tiskové zprávy (dále „TZ“) a vyjádření jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům. Ke každé tiskové 

konferenci je rovněž vydáno avízo, tisková zpráva a všechny doprovodné tiskové materiály pro potřeby 

médií. Tiskové zprávy a vyjádření jsou zasílány v elektronické podobě také Odboru komunikace Úřadu 

vlády ČR a zveřejňovány na webových stránkách vlády pod příslušnou sekcí. Odbor komunikace je 

pravidelně informován o PR činnosti Rady a seznamován se všemi tiskovými materiály, které sekretariát 

Rady publikuje. V tiskových zprávách byl vždy citován národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich 

Vobořil či vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti MUDr. Viktor Mravčík, 

Ph.D. Podle aktuálních témat tiskových zpráv byly dodány citace dalších odborníků. V r. 2017 se v rámci 

rozhovorů v médiích objevily také citace dalších odborníků z Národního monitorovacího střediska pro 

drogy a závislosti, a to Mgr. Kateřiny Grohmannové a Mgr. Pavly Chomynové. 

Tiskové zprávy a vyjádření vydaná v r. 2017: 

 24.01. – TZ: Výstupy z jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

 03.02. – Tiskové vyjádření pro LN k testování odpadních drog v Orlové (reportáž TV), 

 19.02. – Tiskové vyjádření pro Aktuálně.cz k tématu distribuce kondomů do českých věznic, 

 21.02. – TZ: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s vězeňskou 

službou spouští pilotní projekt distribuce kondomů ve věznicích, 

 04.04. – Tiskové vyjádření pro ČT, TV Prima, TV Barrandov a Idnes.cz k aktuální situaci v oblasti 

léčebného konopí, 

 09.05. – TK: Česko-německá spolupráce při řešení aktuálních problémů s pervitinem, 

 29.05. – Tiskové vyjádření pro ČT 24 k protikuřáckému zákonu (NPK Vobořil ve Studiu 90´ ČT), 

 31.05. – TZ: Protikuřácký zákon je jen jedním krokem ke změně atmosféry u nás, 

 06.06. – TZ: Evropská agentura pro drogy upozorňuje na rostoucí hrozby, které přinášejí nové 

a zavedené látky, 

 19.06. – TZ: Koordinátoři z celé ČR diskutují aktuální otázky protidrogové politiky, 

 26.06. – TZ: České bary, herny a kempy čekají v létě celostátní kontroly, začíná akce HAD 2017, 

 19.07. – Tiskové vyjádření NPK Jindřich Vobořil APEL ALKOHOL v DVTV, 

 24.07. – TZ: Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce HAD - „Hazard, alkohol a děti 2017“, 

 28.07. – TZ: Počet nových případů hepatitidy C stoupá. Až 60 % nových případů je diagnostikováno 

mezi uživateli drog. Léčba je možná, 

 10.08. – Tiskové vyjádření pro Zdravotní deník k situaci šíření hepatitidy C v ČR, 

 05.09. – TZ: Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“, 

 07.09. – Tiskové vyjádření pro HN k distribuci varovných obrázků na krabičkách cigaret, 

 11.09. – Tiskové vyjádření pro ČT, Deník Metro, ČRO, Právo aj. k výsledkům Výroční zprávy 

o hazardním hraní v ČR v roce 2016, 

 26.09. – TZ: Negativní dopady alkoholu na společnost jsou nepřehlédnutelné, shodli se na národní 

konferenci odborníci, 

 03.10. – TZ: Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet problémových hráčů, to je aktuální 

bilance hazardního hraní 2017, 

 16.10. – TZ: Výsledky celostátní preventivní akce HAD 2017 (Hazard, alkohol a děti) přinesly méně 

podnapilých dětí, mladí Češi ale stále riskují, 

 17.10. – TZ: Aktuální trendy v protidrogové politice v Evropě 2017 
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 12.12. – TZ: Výroční zpráva o drogách: Míra užívání alkoholu, tabáku a konopí zůstává vysoká, mezi 

Čechy došlo k nárůstu rizikového užívání. 

Další mediální výstupy v r. 2017 

Za r. 2017 byly mimo klasických tiskových vyjádření realizovány také tematické rozhovory ve 

všech hlavních českých médiích. Vyšly rozhovory s národním protidrogovým koordinátorem v MF 

Dnes, v Aktuálně.cz, v České televizi, Blesku, v ČRo, E15, iDNES.cz a dalších českých médiích. 

Média se v r. 2017 aktivně zajímala o témata spojená s konzumací alkoholu dětmi v období prázdnin, 

o hazardní hraní náctiletých na internetu (on-line hraní a děti), o legalizaci konopí pro léčebné účely či 

legalizaci konopí obecně, dostupnost a cenotvorbu legálních návykových látek. Velkým tématem byl 

také tzv. protikuřácký zákon, resp. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

jeho zavedení, vymahatelnost a účinnost v praxi. Debata v médiích se zúžila na téma zákazu kouření 

v restauracích a diskutovala se napříč politickým i odborným spektrem. Téma je stále aktuální. 

Výběr z rozhovorů a článků v r. 2017: 

 18.01. – téma: Alkohol zabíjí dvakrát víc žen než před dvaceti lety (zdroj: Český rozhlas), 

 01.02. – téma: Nejvíce gamblerů se léčí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Odborníci 

pomáhají stovkám lidí (zdroj: Česká televize), 

 19.03. – téma: Chybí v lékárnách konopí? Vypěstujte si ho sami, navrhují odborníci (zdroj: Dotyk) 

 03.04. – téma: Nepříjemná zpráva protidrogového koordinátora: Komu Vobořil šlápl na kuří oko? 

(zdroj: Blesk.cz), 

 01.05. – téma: 'Jak se pije dneska, se nikdy nepilo.' Zločinů pod vlivem alkoholu výrazně přibývá 

(zdroj: Český rozhlas), 

 09.05. – téma: V Česku chybí substituční léčba pervitinu, ověřit ji má studie (zdroj: ČTK), 

 30.05. – téma: Poslední den v Česku, kdy si kuřáci smějí zapálit v restauracích. Od středy je cigaretě 

u piva konec (zdroj: Česká televize), 

 01.06. – téma: Jindřich Vobořil: Protikuřácký zákon je jen jedním krokem ke změně atmosféry u nás 

(zdroj: Parlamentní listy), 

 25.06. – téma: Elektronickou cigaretu kouří stále více dětí, nezapáchá a rodiče to tak téměř 

nepoznají (zdroj: Český rozhlas), 

 26.06. – téma: Bary i kempy čekají kontroly. Policie ohlídá, zda nenalévají dětem, celníci se zaměří 

na hazard (zdroj: Aktuálně.cz), 

 25.07. – téma: Každý den zemře v Česku kvůli alkoholu jeden člověk. V pití u dětí jsme první na 

světě, říká Vobořil (zdroj: DVTV APEL), 

 07.09. – téma: Ohavné krabičky "slaví" rok. Každý desátý kouří méně, jiní mají tabatěrky nebo 

obrázky přelepují (zdroj: Aktuálně.cz), 

 26.09. – téma: Zdražíme alkohol garantovanou minimální cenou. Protidrogový koordinátor chce 

odnaučit Čechy nadměrně pít (zdroj: Hospodářské noviny), 

 26.09. – téma: Zdraží pivo, padne vláda? Zdražit je potřeba, věří protidrogový koordinátor (zdroj: 

Česká televize), 

 26.09. – téma: Léčebné konopí krotí nekončící bolest. Česká produkce se bude prodávat možná až 

příští léto (zdroj: Česká televize), 

 28.09. – téma: Češi nežijí příliš zdravě, nejnezdravější národ však nejsme, míní odborníci (zdroj: 

Idnes.cz), 

 30.09. – téma: Vobořil: Alkohol je až u dvou třetin případů domácího násilí (zdroj: Deník.cz), 

 03.10. – téma: Počty závislých na automatech stále rostou. Politici ale čekají od letošní regulace 

hazardu přínos (zdroj: Česká televize), 

 16.10. – téma: Opilé děti mizí z hospod, neřestem holdují raději doma! (zdroj: TN.cz), 

 16.10. – téma: Policie při kontrolách odhalila 152 opilých dětí, rodiče to tolerují (zdroj: Idnes.cz), 

 17.10. – téma: Mladí Češi se utápějí v hazardu na internetu už víc než v alkoholu (zdroj: Novinky.cz), 

 17.10. – téma: Česko má nejnižší počet smrtelných předávkování drogami v EU (zdroj: ČTK), 

 09.11. – téma: Gambleři žijí jako Jekyll a Hyde. Pomůže jim online léčba? (zdroj: Deník Metro), 

 16.11. – téma: Česko by se mělo připravit na marihuanovou lavinu, uvedl protidrogový koordinátor 

Vobořil (zdroj: Interview ČT24), 

https://interaktivni.rozhlas.cz/alkoholismus/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2027329-nejvice-gambleru-se-leci-v-moravskoslezskem-a-olomouckem-kraji-odbornici-pomahaji
https://www.dotyk.cz/udalosti/chybi-v-lekarnach-konopi-vypestujte-si-ho-sami-navrhuji-odbornici-20170318.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/456153/neprijemna-zprava-protidrogoveho-koordinatora-komu-voboril-slapl-na-kuri-oko.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zlocinu-pod-vlivem-alkoholu-vyrazne-pribyva-cesi-jsou-k-piti-nadale-velmi_1705011030_ph
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-chybi-substitucni-lecba-pervitinu-overit-ji-ma-studie/1483145
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2135349-posledni-den-v-cesku-kdy-si-kuraci-smeji-zapalit-v-restauracich-od-stredy-je-cigarete
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jindrich-Voboril-Protikuracky-zakon-je-jen-jednim-krokem-ke-zmene-atmosfery-u-nas-490235
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/elektronickou-cigaretu-kouri-stale-vice-deti-nezapacha-a-rodice-tak-temer_1706250800_rez
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceske-bary-herny-a-kempy-cekaji-v-lete-kontroly-zacina-akce/r~1e300f6e5a5011e7ab1b002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/kazdy-den-zemre-v-cesku-kvuli-alkoholu-jeden-clovek-v-piti-u/r~486315e2711611e7b2b5002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ohavne-krabicky-cigaret-oslavily-rok/r~686c24c8931711e7a3060025900fea04/
https://domaci.ihned.cz/c1-65895460-zdrazime-alkohol-garantovanou-minimalni-cenou-protidrogovy-koordinator-chce-odnaucit-cechy-nadmerne-pit
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2254330-zdrazi-pivo-padne-vlada-zdrazit-je-potreba-veri-protidrogovy-koordinator
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2253289-lecebne-konopi-kroti-nekoncici-bolest-ceska-produkce-se-bude-prodavat-mozna-az-pristi
https://zpravy.idnes.cz/obezita-cigarety-alkohol-studie-cesko-nejnezdravejsi-zeme-pah-/domaci.aspx?c=A170927_125447_domaci_ale
https://www.denik.cz/z_domova/voboril-alkohol-je-az-u-dvou-tretin-pripadu-domaciho-nasili-20170930.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2261668-v-cesku-chybi-pece-o-hazardni-hrace-melo-se-zmenit
http://tn.nova.cz/clanek/opile-deti-mizi-z-hospod-nerestem-holduji-radeji-doma.html
https://zpravy.idnes.cz/policie-prevence-deti-nezletili-mladistvi-alkohol-kontroly-restaurace-1nt-/domaci.aspx?c=A171016_100533_domaci_bja
https://www.novinky.cz/domaci/452105-mladi-cesi-se-utapeji-v-hazardu-na-internetu-uz-vice-nez-v-alkoholu.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesko-ma-nejnizsi-pocet-smrtelnych-predavkovani-drogami-v-eu/1539523
http://www.metro.cz/gambleri-ziji-jako-jekyll-a-hyde-pomuze-jim-online-lecba-pi5-/region.aspx?c=A171109_190218_metro-region_jsk
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2305000-cesko-se-melo-pripravit-na-marihuanovou-lavinu-uvedl-protidrogovy-koordinator-voboril
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 27.11. – téma: Léčba závislostí stojí veřejné zdravotnictví asi 1,5 mld. Kč ročně (zdroj: ZDN.cz), 

 04.12. – téma: Monitorovací středisko zveřejní údaje o užívání drog v Česku (zdroj: ČTK), 

 04.12. – téma: Drogy v Česku: Na vzestupu jsou především vyvařené náplasti proti bolestem (zdroj: 

Česká televize), 

 04.12. – téma: Pervitin je na ústupu, Češi čím dál víc ujíždějí na lécích proti bolesti (zdroj: Idnes.cz), 

 07.12. – téma: Alkohol považujeme za součást života. Loni vypil každý Čech průměrně 147 litrů piva 

(zdroj: Český rozhlas), 

Celkem vyšlo v roce 2017 přes 300 článků a rozhovorů, v rámci kterých byl citován národní 

protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a přes 70 článků a rozhovorů, kde byl citován vedoucí 

Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Dalších nejméně 20 článků 

vyšlo v kooperaci s dalšími odborníky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 

V rámci standardní mediální agendy proběhl v r. 2017 souvislý monitoring médií (monitoring výstupů), 

včetně mediálních analýz. Jednotlivé mediální monitoringy a analýzy jsou uloženy na sekretariátu Rady 

a jsou k dispozici k nahlédnutí zájemcům o dění v médiích týkající se protidrogové politiky. 

3.5 Spolupracující státní a nestátní organizace 

Mezi spolupracující organizace Rady v rámci státního sektoru patří všechna relevantní ministerstva, do 

jejichž působnosti problém užívání drog a hazardního hraní ve společnosti nějak zasahuje, jde tedy 

o všechny členy Rady a další ministerstva a instituce, jež jsou členy pracovních orgánů Rady. V oblasti 

neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce A.N.O., SNN ČLS JEP, ČAA, Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zástupci jsou také členy Rady nebo jejích pracovních orgánů, 

a Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jejíž zástupce se v r. 2007 stal členem VZRI (jako zástupce 

vysokých škol a výzkumných pracovišť). V r. 2013 byla navázána dlouhodobá užší spolupráce 

s Agenturou pro sociální začleňování, a to v otázkách podpory projektů protidrogové politiky 

v rizikových lokalitách a v rámci každoročního sběru dat o výskytu a dopadech užívání návykových 

látek a hraní hazardních her. Dalšími významnými partnery jsou Asociace krajů České republiky a Svaz 

měst a obcí České republiky. 

V rámci aktivit NMS dále pokračovala spolupráce při sběru dat o drogách, zejména v oblasti 

tzv. 5 klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru dat probíhaly 

v rámci pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či regionálních institucí, 

zejména ÚZIS, Státního zdravotního ústavu, hygienické služby, A.N.O., SNN ČLS JEP, Společnosti 

soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Národního ústavu duševního zdraví a Kliniky 

adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V oblasti sběru trestněprávních dat jsou to NPC, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, Vězeňská služba, Celní protidrogová jednotka Celní správy ČR, PMS aj. Mezi aktivity 

sekretariátu podporující spolupráci s nestátními organizacemi patří také šíření informací a případná 

metodická podpora týkající se opatření veřejné správy, která mohou mít vliv na poskytování služeb 

např. ve vztahu k výzvám a projektům ESF či politik státu, které se organizací přímo týkají, např. Státní 

politika vůči NNO na léta 2015–2020. 

Spolupráce se státními a nestátními organizacemi je rozvíjena členstvím a aktivní účastí pracovníků 

sekretariátu Rady v těchto pracovních orgánech: 

 Dotační výbory/komise Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce 

a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Certifikační výbor programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

 Pracovní skupina pro primární prevenci rizikového chování Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, 

 Pracovní skupiny pro tvorbu Národní strategie primární prevence 2018-2022 Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

 Komise pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí, 

 Pracovní skupina pro síťování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/lecba-zavislosti-stoji-verejne-zdravotnictvi-asi-1-5-mld-kc-rocne-485795
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/monitorovaci-stredisko-zverejni-udaje-o-uzivani-drog-v-cesku/1558210
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2322625-drogy-v-cesku-na-vzestupu-jsou-vyvarene-naplasti-proti-bolestem
https://zpravy.idnes.cz/drogy-cesko-vyrocni-zprava-2016-pervitin-morfin-buprenorfin-poe-/domaci.aspx?c=A171204_145038_domaci_ale
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/alkohol-povazujeme-za-soucast-zivota-loni-vypil-kazdy-cech-prumerne-147-litru-piva--1774015
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 Pracovní skupina pro novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace, 

 Stálá pracovní skupina k vytvoření koncepce poskytování specializované adiktologické péče ve 

Vězeňské službě ČR a její postupné implementaci do vězeňské praxe, 

 Republikový výbor pro prevenci kriminality, 

 Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými 

tabákem při Ministerstvu zdravotnictví, 

 Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem při Ministerstvu 

zdravotnictví, 

 Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví, 

 Rada Národního registru léčby uživatelů drog, 

 Rada Národního registru pitev provedených na odd. soudního lékařství, 

 Redakční rada odborného časopisu Adiktologie, 

 Redakční rada webových stránek Úřadu vlády ČR, 

 Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS ministerstva zdravotnictví, 

 Protidrogová komise HMP. 
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4 Výstupy sekretariátu Rady 

4.1 Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR 

Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 500 ks. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v ČR byla vydána v počtu 1760 ks, Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v počtu 1070 ks. Elektronická 

podoba všech dosud vydaných publikací je k dispozici na www.drogy-info.cz. 

V rámci vydavatelské činnosti bylo v r. 2017 přeloženo několik publikací, vydaných jako jednotlivá čísla 

bulletinu Zaostřeno. 

Periodikum Zaostřeno (ISSN 2336-8241) 

Periodikum „Zaostřeno“ (ISSN 2336-8241) je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice 

EU a ČR, kterou vydává NMS v nákladu zpravidla 1750 ks. Většina nákladu je distribuována podle 

stálého distribučního seznamu – v adresáři je 1789 adres. Elektronická podoba je k dispozici na 

www.drogy-info.cz. 

Čísla vydaná v r. 2017: 

 A. Sannen, L. Krusche, K. Hughes, G. Burkhart, N. van Hasselt 2017. Opatření směřující k řešení 

problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy. Zaostřeno (2): 1-12. 

 B. Drbohlavová, Z. Rous, V. Mravčík, Z. Tion Leštinová 2017. Hazardní hraní v České republice 

v roce 2016. Zaostřeno (3): 1-16. 

 EMCDDA, T. Vlach 2017. Modely legální nabídky konopí: nejnovější vývoj. Zaostřeno (1): 1-8. 

 K. Grohmannová 2017. Užívání návykových látek a hraní hazardních her ve vězeňské populaci ČR. 

Zaostřeno (6): 1-16. 

 P. Chomynová, K. Grohmannová 2017. Drogová situace v České republice v roce 2016. Zaostřeno 

(5): 1-20. 

 Valné shromáždění OSN 2017. Společný závazek k efektivnímu řešení a potírání světového 

problému drog. Zaostřeno (4): 1-16. 

Speciální čísla v anglickém jazyce: 

 DRBOHLAVOVÁ, B., ROUS, Z., MRAVČÍK, V., TION LEŠTINOVÁ, Z. 2017. Gambling in the Czech 

Republic in 2016. Zaostřeno (speciální číslo): 1-16. Připravuje se k tisku. 

Knižní publikace 

 Braunwarth, W., Christ, M., Dirks, H., Dyba, J., Härtel-Petri, R., Harfst, T., Fleischmann, H., et al. 

(2017). Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-

7440-178-7. Elektronická publikace. 

 Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T. (2017). Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích 

v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-204-3. 

 Global Commission od Drug Policy (2017). Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které 

fungují. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-175-6. 

 Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Kiššová, L., 

Kozák, J., Nechanská, B., Vlach, T., Černíková, T., Fidesová, H. & Vopravil, J. (2017). Výroční zpráva 

o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 

978-80-7440-200-5. 

 Mravčík, V., Rous, Z., Chomynová, P., Tion Leštinová, Z., Drbohlavová, B., Kozák, J., Grohmannová, 

K., Janíková, B., Vlach, T. & Kiššová, L. (2017). Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice 

v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-182-4. 

 Torrens, M., Mestre-Pintó, J., Domingo-Salvany, A. (2017). Komorbidita adiktologických a duševních 

poruch v Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-194-7. Publikace se 

připravuje k tisku. 

http://www.drogy-info.cz/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kissova/Local%20Settings/Temp/notes6030C8/www.drogy-info.cz
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4.2 Internetové prezentace  

Internetové stránky Rady: rvkpp.vlada.cz 

Internetové stránky Rady jsou umístěny na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a pracovní 

orgány/RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). Obsahují dokumenty s informacemi pro odbornou i laickou 

veřejnost související s činností Rady. Obsahovou i formální redakci zajišťuje pracovník odboru/editor ve 

spolupráci s pracovníky odpovídajícími za příslušnou agendu zveřejňovanou na stránkách Rady. 

Internetové stránky: dotace-drogy.vlada.cz 

Sekretariát provozuje internetové stránky dotace-drogy.vlada.cz, které nahradily dříve provozovanou 

aplikaci Cadros. Obsahovou redakci zajišťuje zaměstnanec odpovědný za agendu dotací. Aplikace 

umožnila elektronizaci celého dotačního řízení Rady. Stránky slouží pro zveřejnění aktualit a článků, 

zachycují harmonogram dotačního řízení, dále obsahují elektronickou verzi všech formulářů, které 

souvisejí s dotačním cyklem (žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku, 

formulář konečné podoby rozpočtu, tabulky vyúčtování poskytnuté dotace, průběžnou/závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky apod.), dokumenty, které určují podmínky dotačního 

řízení, a návody, které mají usnadňovat žadatelům orientaci v aplikaci. Stránky jsou veřejně přístupné, 

avšak přístup do aplikace je umožněn pouze registrovaným žadatelům o dotaci. Registraci provádí 

žadatel následně po založení organizace do systému sekretariátem Rady. 

Internetové stránky www.drogy-info.cz 

V r. 2015 byl proveden relaunch internetových stránek (po více než 10 letech), a to jak po stránce 

grafické, tak obsahové, a dostaly i moderní technickou podobu tzv. responzivního webu. V r. 2016 

pokračovalo naplňování nové struktury webu a byly provedeny některé drobnější úpravy vzhledu. 

NMS mimo jiné prezentuje svoji činnost také prostřednictvím sociální sítě Facebook, konkrétně profilu 

drogy-info.cz. 

Internetové stránky www.koureni-zabiji.cz 

V září 2016 byl zahájen provoz národních stránek pro podporu odvykání kouření na adrese 

www.koureni-zabiji.cz. Stránky jsou přes odkaz na horní liště stránky propojeny s Linkou pro odvykání 

kouření, kterou provozuje nezisková organizace na čísle vlastněném Úřadem vlády České republiky 

(800 35 0000). Na webu jsou statické informace o rizicích kouření, krátký screeningový dotazník, 

doporučení, jak přestat kouřit, příběhy exkuřáků motivující přestat kouřit (tyto informace tvoří základ 

webu a nejsou průběžně měněny) a blog nazvaný Články k tématu. Webové stránky obsahují rovněž 

propojení na Mapu pomoci (umístěnou na www.drogy-info.cz; mají samostatnou kategorii „odvykání 

kouření“, ve které bylo v době vzniku této zprávy uloženo 188 kontaktů na pomáhající služby. Ve 

spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory české kanceláře WHO byly vytvořeny texty, 

které shrnují zdravotní rizika k jednotlivým obrazovým varováním, která jsou od září 2016 na 

krabičkách cigaret. Adresa www.koureni-zabiji.cz je uvedena na krabičkách cigaret. Za provozu ještě 

průběžně probíhaly menší úpravy vzhledu webu. V sekci „Články k tématu“ jsou zveřejňovány aktuální 

informace o problematice kouření.  

Internetové stránky www.hazardni-hrani.cz 

V srpnu 2017 byl zahájen provoz národních stránek pro snížení rizik hazardního hraní na adrese 

www.hazardni-hrani.cz. Stránky jsou přes odkaz na horní liště stránky propojeny s Mapou pomoci 

(umístěnou na www.drogy-info.cz; mají samostatnou kategorii „hazardní hráčství“, která nabízí přehled 

odborné pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké). Internetová prezentace nabízí informace 

o hazardním hraní, krátký screeningový dotazník, doporučení pro hazardní hráče i jejich rodinné 

příslušníky. Odkaz na tyto stránky je také považován za splnění informační povinnosti provozovatele 

technické hry, resp. internetové hry podle zákona o hazardních hrách, tj. aby provozovatel technické 

hry v souladu s § 66 odst. 1 písm. b) a provozovatel internetové hry v souladu s § 75 odst. 1 písm. c) 

uvedl na internetové stránce, respektive herním prostoru identifikační a kontaktní údaje instituce 

zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím. 

file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/rvkpp.vlada.cz
file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/www.vlada.cz
http://rvkpp.vlada.cz/
file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/dotace-drogy.vlada.cz
http://dotace-drogy.vlada.cz/
file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/www.drogy-info.cz
file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/www.koureni-zabiji.cz
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.drogy-info.cz/
https://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.drogy-info.cz/
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4.3 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností 

EndNote 

Databáze „spojena“ obsahuje celkem 6359 záznamů (leden 2018) odborných časopiseckých článků 

a publikací. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Záznamy vkládá pracovnice 

pro administraci a správu dat a další pracovníci NMS. 

Distribuční seznam 

Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti obsahoval 

v r. 2017 celkem téměř 1789 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Distribuční list slouží 

pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a bulletinu 

(dvouměsíčníku) Zaostřeno. 

NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace v oblasti drog 

nebo hazardního hráčství – celopopulační studie zaměřené na užívání drog, průzkum ESPAD, 

závěrečné zprávy dotačního řízení, monitorování testování infekcí v nízkoprahových zařízeních, studie 

ve vězeňské populaci, studie mezi patologickými hráči v léčbě, problémovými uživateli drog, 

monitoring drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických služeb, nominační studie pro 

odhad problémových uživatelů drog atd. 

Mapa pomoci 

Mapa pomoci je provozována na stránkách www.drogy-info.cz. Jde o databázi zařízení poskytujících 

služby uživatelům drog a patologickým hráčům, která obsahuje 1699 záznamů. 

  

http://www.drogy-info.cz/
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků 

5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2017  

V r. 2017 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými návykovými látkami, včetně problematiky patologického hráčství, s celkovou 

částkou 155.100.749 Kč, z toho prostředky státního rozpočtu určené na běžné a kapitálové výdaje činily 

135.135.000 Kč a prostředky ve výši 19.965.749 Kč byly účelově určené na realizaci zahraničních grantů 

(grant HA-REACT a grant EMCDDA) a projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky“ se zahájením v září 2016 a dokončením v srpnu 2021 

(reg. číslo: CZ.03.0.63/0.0/0.0/15_030/0003035). Projekt je spolufinancován z prostředků ESIF v rámci 

OP Zaměstnanost. 

Skutečné čerpání prostředků rozpočtovaných na veškeré aktivity sekretariátu Rady k 31.12.2017 bylo 

realizováno v celkovém objemu 141.499.368 Kč s vykázanou celkovou úsporou rozpočtových 

prostředků ve výši 13.601.381 Kč. Toto nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nízkým využitím 

prostředků určených na realizaci projektu ESIF (čerpání v r. 2017 ve výši 5.625.768 Kč oproti 

plánovaným 16.053.341 Kč (vč. nespotřebovaných výdajů z r. 2016), tzn. nevyčerpané prostředky 

projektu k 31.12.2017 celkem ve výši 10.427.573 Kč). Nižší čerpání prostředků v rámci projektu ESIF 

ovlivňuje především výrazný posun termínu zahájení realizace projektu v r. 2016 (o 8 měsíců v rámci 

schvalovacích procedur řídícího orgánu OPZ). Ostatní nečerpané prostředky státního rozpočtu tvoří 

např. nečerpání státního rozpočtu (české spoluúčasti) v objemu 608.147 Kč, jejíž zapojení je závislé na 

výši částky přijaté od zahraničního partnera v rámci realizace grantu EMCDDA v daném rozpočtovém 

roce. Obdobná situace nastala i u dalšího grantového projektu HA-REACT, kde vlivem zpoždění platby 

od finského koordinátora projektu ve výši 28.000 EUR nemohlo být využito ani rozpočtovaných 

257.882 Kč (české spoluúčasti). Výši úspory běžných a investičních prostředků v rámci ukazatele 

Program protidrogové politiky (mimo prostředků určených na projekty spolufinancované z EU)  

v r. 2017 v celkové výši 2.307.779 Kč ovlivnilo zejména zapojení mimorozpočtových zdrojů grantu 

EMCDDA ve výši 1.134.854 Kč, a tím uvolnění prostředků státního rozpočtu v závěru roku (jednoroční 

smlouva o poskytnutí grantu z EMCDDA na spolufinancování specifických aktivit NMS). Výši běžných 

rozpočtových prostředků nečerpaných k 31.12.2017 významně ovlivnilo rovněž odložení druhého 

semináře o problematice metamfetaminu v rámci česko-německé spolupráce na r. 2018, nerealizace 

1 průběžného dotazníkového šetření a 3 fokusních skupin v rámci mapování trendů na drogové scéně 

v ČR, které budou uskutečněny v r. 2018, a vratka neinvestiční dotace v průběhu r. 2017 ve výši 

98.000 Kč. 

Z celkového objemu čerpání finančních prostředků k 31.12.2017 ve výši 141.499.368 Kč bylo tedy 

128.902.000 Kč čerpáno na dotace na realizaci 200 projektů protidrogové politiky a 3.925.220 Kč 

představuje čerpání prostředků určených na zajištění odborné činnosti sekretariátu Rady v r. 2017. 

Projekt ESIF vykázal v r. 2017 čerpání  prostředků v celkové výši 5.625.768 Kč,  čerpání prostředků ve 

výši 776.672 Kč vykazuje grant HA-REACT a celkem 2.269.708 Kč bylo čerpáno k 31.12.2017 v rámci 

grantu EMCDDA. 

5.2 Čerpání finančních prostředků v roce 2017 

5.2.1 Finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti nelegálních návykových látek, 

hazardního hraní, alkoholu a tabáku 

V roce 2017 bylo realizováno jedno kolo dotačního řízení Rady. V rámci standardního kola dotačního 

řízení Rada schválila dotace v celkové výši 129.000.000 Kč, kde bylo podpořeno celkem 200 projektů 

protidrogové politiky. Strukturu v členění podle právní subjektivity příjemce dotace, podle typu 

poskytovaných služeb a distribuce do jednotlivých oblastí podpory ve stavu k 31.12.2017 uvádějí 

následující tabulky. 
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Strukturu dotací pro oblast alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a hazardního hraní 

v r. 2017 podle právní subjektivity příjemce dotace v Kč popisuje tabulka 5-1: Podíl právních forem u 

dotací pro služby integrované protidrogové politiky v roce 2017. 

tabulka 5-1: Podíl právních forem u dotací pro služby integrované protidrogové politiky v roce 2017 

Právní forma 
Součet navržených 

dotací 2017 (Kč) 

Podíl jednotlivých 

právních forem (%) 

Obecně prospěšné společnosti 49 603 000 38,5 

Spolky 20 091 000 15,6 

Církve 5 010 000 3,9 

Zájmová sdružení právnických osob 1 944 000 1,5 

Společnosti s ručením omezeným 419 000 0,3 

Ústavy 49 538 000 38,4 

Příspěvkové organizace krajů 88 000 0,1 

Příspěvkové organizace obcí 324 000 0,3 

Státní příspěvkové organizace 1 983 000 1,5 

Celkem 129 000 000 100,0 

 

Strukturu dotací pro oblast alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a hazardního hraní 

v r. 2017 podle typu služeb v Kč popisuje tabulka 5-2: Součet požadavků a dotací u typů služeb 

integrované protidrogové politiky v roce 2017. 

tabulka 5-2: Součet požadavků a dotací u typů služeb integrované protidrogové politiky v roce 2017 

Typy služby 
Součet celkových 

požadavků 

Součet navržených 

dotací 

Primární prevence 6 196 402 3 762 000 

Nízkoprahové služby (kontaktní centra a terénní programy) 75 609 762 60 288 000 

Ambulantní služby (včetně substituční léčby a stacionárního 

programu) 

40 985 916 25 498 000 

Detoxifikace 530 000 252 000 

Rezidenční péče v terapeutických komunitách 27 445 572 21 094 000 

Doléčování 12 539 602 7 939 000 

Adiktologické služby ve vězení 1 744 044 1 198 000 

Projekty poradenství a poskytování odborných informací 

uživatelům drog, odborné či laické veřejnosti 

20 152 553 7 927 000 

Internetová léčebná intervence 1 395 705 1 042 000 

Celkem 186 599 556 129 000 000 
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Návrhy dotací rozdělených dle distribuce do jednotlivých oblastí podpory popisuje tabulka 5-3: Návrhy 

dotací rozdělené podle oblastí podpory v roce 2017. 

tabulka 5-3: Návrhy dotací rozdělené podle oblastí podpory v roce 2017 

Oblast 

Součet 

celkových 

požadavků 

2017 (Kč) 

Součet 

navržených 

dotací 2017 

(Kč) 

Úspěšnost 

vzhledem k 

požadavku v 

% 

Počet 

přihlášených 

projektů 

Nelegální návykové látky 137 677 582 102 351 000 74,3 154 

Gambling 35 154 258 20 126 000 57,3 40 

Alkohol 2 139 887 1 126 000 52,6 3 

Tabák 3 078 828 1 624 000 52,7 1 

Alkohol a tabák 876 063 0 0,0 2 

Všechny závislosti 7 672 938 3 773 000 49,2 15 

Celkem 186 599 556 129 000 000 69,1 215 

5.2.2 Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady 

Rozpočtové prostředky určené na finanční krytí výdajů na odborné činnosti sekretariátu Rady byly 

použity především na zabezpečení dotačního řízení Rady, tj. elektronickou aplikaci pro administraci 

dotačního řízení (cca 130.000 Kč), na zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro 

uživatele drog a hazardní hráče, v jehož rámci bylo spolufinancováno 45 místních šetření 

(cca 786.000 Kč) a na zabezpečení sběru, čištění a kontroly dat v rámci monitorování situace a stavu 

v oblasti užívání návykových látek a v oblasti závislostí (1.025.000 Kč). Rozpočtové prostředky byly 

použity mimo jiné rovněž na informační a publikační činnost. Na tisk informačních a metodických 

publikací a materiálů bylo vynaloženo cca 696.000 Kč. Další prostředky byly vynaloženy na zabezpečení 

překladů textů určených ke zveřejnění (cca 111.000 Kč), výdaje za služby spojené s ICT – např. správa 

informačního portálu www.drogy-info.cz, webhosting www.drogove-sluzby.cz (cca 193.000 Kč), na 

zabezpečení realizace Národní konference o realizaci protidrogové politiky na místní úrovni, Národní 

konference Alkohol a jeho dopady na společnost v České republice a Národní konference Hazardní 

hraní 2017 (cca 125.000 Kč) a na předtiskovou a tiskovou přípravu textů určených k publikování (cca 

105 tis.). Významnou položkou ve výdajích sekretariátu Rady byla úhrada členského příspěvku ČR za 

členství v Pompidou Group Rady Evropy (cca 533.000 Kč). 

file:///C:/Users/darek/AppData/Local/Temp/notes84AC7C/www.drogy-info.cz
http://www.drogove-sluzby.cz/
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6 Zahraničí 

6.1 Členství v mezinárodních institucích 

Rada na základě svého statutu aktivně participuje prostřednictvím sekretariátu Rady na činnosti 

následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou (především 

problematikou prevence a léčby užívání drog): Horizontální skupina pro drogy Rady EU (dále „HDG“), 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále „EMCDDA“), Komise OSN pro 

narkotika (dále „CND“) spadající pod Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (dále „UNODC“), Skupina pro 

spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami při Radě Evropy (dále 

„Pompidou Group“) a Program spolupráce v oblasti protidrogových politik mezi Evropskou unií, 

Latinskou Amerikou a karibskými zeměmi (dále “COPOLAD“). V uvedených organizacích zastupuje 

sekretariát Rady její ředitel, případně jím jmenovaní zástupci. 

Spolupráce s mezinárodními institucemi 

Česká republika se aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU, OSN a Rady Evropy 

(Pompidou Group). Zástupci sekretariátu Rady se pravidelně účastní zasedání HDG, které se koná 

každý měsíc v Bruselu. 

V rámci OSN spolupracuje sekretariát Rady nadále zejména s UNODC a v rámci této instituce s CND 

a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik (dále „INCB“).  V r. 2017 bylo hlavním tématem 

implementace výstupního dokumentu Speciálního Valného shromáždění OSN o drogách (dále 

„UNGASS“), které proběhlo v termínu 19.–21.04.2016, a příprava na revizi protidrogové politiky, která 

proběhne v roce 2019 během setkání CND na vysoké úrovni. Vzhledem k výše zmíněnému se členské 

státy CND během podzimu scházely ve Vídni na mezisesionálních setkáních, na kterých hodnotily 

dosavadní implementaci sedmi doporučení výstupního dokumentu UNGASS a započaly prvotní 

debaty, které se týkaly přípravy na revizi protidrogové politiky, která proběhne na jaře v roce 2019. 

Výsledkem těchto setkání bylo definování mnohých pozitiv, ale i nedostatků v implementaci 

dokumentu. Členské státy uznaly potřebu nadále rozvíjet protidrogovou politiku založenou na 

důkazech a s vyváženým přístupem k redukci nabídky i poptávky po drogách. Na druhou stranu 

v mnoha státech i nadále existují různé typy překážek, které brání v efektivní implementaci opatření ke 

snižování nabídky i poptávky, jakož i dalších opatření souvisejících s protidrogovou politikou (vztah 

drog a lidských práv, žen, dětí, atd.) 

Během první poloviny roku 2017 započalo vyhodnocování Akčního plánu EU pro drogy 2013–2016 

a příprava nového Akčního plánu na období 2017-2020 (dále jen „AP“). Tuto záležitost diskutovali 

zástupci ČR především na zasedáních HDG, kde probíhá koordinace zemí EU spolu s institucemi EU. 

Evropská komise poskytla členským státům vyhodnocený AP 2013-2016 a prvotní návrh podoby 

nového AP 2017-2020, který posiluje reakce na nově vznikající výzvy v oblasti zdraví a bezpečnosti 

v souvislosti s užíváním drog. Při zachování průřezových témat Protidrogové strategie EU určuje tento 

akční plán nové prioritní oblasti činnosti, včetně monitorování nových psychoaktivních látek, jakož 

i používání nových komunikačních technologií k prevenci zneužívání drog či shromažďování důkazů 

o potenciální souvislosti mezi obchodováním s drogami a financováním teroristických skupin, 

organizovaným zločinem nebo obchodováním s lidmi. Zástupci členských států, včetně ČR, pak 

společně vypracovaly závěrečnou podobu AP, který byl přijat v červenci 2017.  

V r. 2017 rovněž pokračovaly přípravy legislativního balíčku, tj. směrnice a nařízení o nových 

psychoaktivních látkách (dále „NPS“), po dlouhodobém vyjednávání (legislativní návrh předložen 

Komisí v roce 2013) byla finální podoba směrnice předložena Radě EU a Evropskému parlamentu. 

Návrh byl schválen Radou EU v prosinci 2016, následně o jeho konečné podobě jednal Evropský 

parlament, který jej schválil v říjnu 2017. Finální znění nařízení o nových psychoaktivních látkách bylo 

schváleno dne 22.11.2017. Členské státy mají povinnost implementovat nařízení do svého právního 

řádu a to nejpozději dne 22.11.2018, kdy vstoupí v platnost. Nová legislativa podstatně urychlí postup 

EU při posuzování potenciálních negativních účinků nových psychoaktivních látek a rozhodování 

o jejich možném zákazu. Doba, po kterou musí členské státy provést rozhodnutí EU, bude zkrácena 
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z 12 na 6 měsíců a bude zlepšen systém včasného varování, postup hodnocení rizik na úrovni EU 

a výměna informací. 

Dále sekretariát Rady a pracovníci NMS spolupracují s Evropským monitorovacím centrem pro drogy 

a drogovou závislost (EMCDDA). Ředitel sekretariátu je členem Správní rady EMCDDA a účastní se 

jejích pravidelných zasedání v Lisabonu (dvakrát ročně).  Během roku 2017 došlo ke změně ve struktuře 

organizace EMCDDA, jejímž cílem je podpořit provádění Strategie 2025, která byla přijata v prosinci 

2017, a zajistit dosažení očekávaných výsledků. Spojením dvou existujících oddělení vzniklo nové 

oddělení „Veřejné zdraví“, které je zodpovědné za zdravotnický pilíř Strategie. Druhé stávající oddělení 

„Snižování nabídky a nové drogy“ zůstává zodpovědné za bezpečnostní pilíř. V rámci spolupráce se 

ředitel EMCDDA v říjnu 2017zúčastnil bilaterálních konzultací se zástupci ČR ohledně strategie 

EMCDDA , také navštívil některé služby pro uživatele drog a participoval na několika přednáškách.  

V r. 2017 NMS zpracovalo řadu hlásných výstupů pro EMCDDA. Od r. 2015 není hlavním výstupem pro 

EMCDDA výroční zpráva o situaci ve věcech drog, ale tematické workbooky. Bylo odesláno celkem 

9 workbooků shrnujících data o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2016 (informace na základě jednotné 

struktury tematicky zaměřené – užívané drogy, infekce a harm reduction, léčba, prevence, dobrá praxe, 

výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika), dále cca 29 standardních tabulek 

a strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v r. 2017. Dále NMS odeslalo Závěrečnou zprávu 

o činnosti systému včasného varování v ČR v r. 2016 a Průběžnou zprávu o činnosti systému včasného 

varování v ČR v r. 2017, Zprávu o aktivitách v r. 2016, Country Overview on Drug Situation 

a připomínkování výroční zprávy EMCDDA o drogové situaci v Evropě, Evropské zprávy o drogách. 

Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních vedoucích národních monitorovacích středisek 

a expertních setkáních pracovních skupin Prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci (GPS), 

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

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

národních právních korespondentů, výročním setkání systému včasného varování před novými 

psychoaktivními látkami v Evropě, každoročním setkání národních koordinátorů studie ESPAD 

(Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) a pravidelných setkání řídícího výboru projektu 

ESPAD (Steering Committee) ke koordinaci realizace projektu ESPAD v Evropě a ad hoc technických 

setkáních pořádaných EMCDDA zaměřených na vybraná témata. 

Česká republika je rovněž členem Pompidou Group Rady Evropy (oficiálně Skupina pro spolupráci při 

boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami), skupiny zabývající se drogovou 

problematikou v rámci Rady Evropy sídlící ve Štrasburku. Zástupce sekretariátu Rady se pravidelně 

dvakrát do roka účastní setkání stálých korespondentů této skupiny (jde o základní koordinační 

strukturu). Jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit Pompidou Group se účastní zástupci 

sekretariátu nebo zástupci dalších institucí (Celní správa, Ministerstvo zdravotnictví ČR) podle 

tematického zaměření pracovních skupin a vzdělávání. Kromě pravidelného setkání stálých 

korespondentů proběhla v roce 2017 pro zástupce členských států dvě školení týkající se nových 

psychoaktivních látek („Integrating and adapting challenges resulting from NPS into demand reducing 

strategies”, “Observations on trends and new insights concerning NPS”). V rámci Skupiny Pompidou se 

rozlišují aktivity permanentního charakteru a aktivity trvající pouze po dobu určitou, členské státy mají 

možnost nominovat do těchto skupin své zástupce. Hlavním tématem na jednáních Pompidou Group 

za r. 2017 byla příprava ministerské konference Pompidou Group, která proběhne v roce 2018 a rovněž 

příprava na revizi protidrogové politiky v r. 2019. Pompidou Group rovněž připomínkovala a vydala 

stanoviska upozorňující např. na nezamýšlené důsledky protidrogových politik výši nákladů těchto 

nezamýšlených důsledků („statement on cost and unintended consequences of drug control policies“) 

nebo zavedení lidských práv do vývoje, provádění a hodnocení protidrogové politiky („statement on 

bringing human rights into drug policy development, implementation and evaluation“). 

Sekretariát Rady spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO či Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále „OSCE“), a se zahraničními partnery, zejména neziskovými 

organizacemi zaměřenými na protidrogovou politiku (především Open Society Foundation, 

International Drug Policy Consortium , Beckley Foundation a International Institute for Strategic 
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Studies). Zástupci sekretariátu se účastní mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných těmito 

organizacemi. 

Sekretariát v r. 2017 pokračoval v užší spolupráci s německými partnery v rámci problematiky 

metamfetaminu se zaměřením na prevenci a léčbu závislosti (spolupráce represivních orgánů již 

probíhá).  V návaznosti na sympozium pořádané v prosinci 2016 v Berlíně, bylo v květnu 2017 

pořádané navazující sympozium k problematice metamfetaminu pod záštitou českého koordinátora 

pro protidrogovou politiku (výkonný místopředseda Rady) a německého protějšku. Sympozium bylo 

setkáním odborníků z oblasti státní správy, lékařské praxe, výzkumu a služeb, kteří se zaměřili na 

diskusi v oblasti výměny klinických zkušeností, zkušeností se substituční léčbou, harm reduction 

programy a služby terénního programu. Sympozium se rovněž zaměřilo na aktuální projekty česko-

německé spolupráce. Zdůrazněna byla potřeba další efektivní spolupráce, komunikace, ale i výměna 

zkušeností a dobré praxe v oblasti prevence, snižování rizik a klinické praxe v česko-německém 

pohraničí. Odborníci z obou zemí se shodli na potřebě zrealizovat klinickou studii zaměřenou na 

substituční léčbu metamfetaminu. Česko-německá spolupráce by v roce 2018 měla pokračovat 

seminářem na téma substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí.  

Sekretariát se v r. 2017 zapojil do finálního připomínkování nové Strategie zahraniční rozvojové 

spolupráce v rámci příprav programů spolupráce s partnerskými zeměmi po r. 2017. Východiskem jsou 

vládou schválené „Teritoriální a sektorové priority pro období po roce 2017“ a dále „Návrh prioritních 

oblastí ZRS“, kam se řadí celkem šest prioritních zemí a specifické tematické oblasti. K jednotlivým 

zemím vznikly pracovní skupiny (dále „PS“) pro přípravu programů dvoustranné rozvojové spolupráce 

v letech 2018–2023, výkonný místopředseda Rady se stal zástupcem sekretariátu Rady do pracovní 

skupiny Moldavsko a pracovní skupiny Gruzie. Jde o země nacházející se blízko epicentra epidemie 

HIV, cílem aktivity sekretariátu je přispět ke snížení vysoké prevalence HIV a žloutenky 

typu C podporou harm reduction programů pro osoby závislé či závislostí ohrožené. Výkonný 

místopředseda Rady se rovněž zúčastnil semináře a konference v Gruzii a Moldavsku zaměřené na 

alternativní tresty k donucovacím sankcím, resp. služby pro uživatele drog ve vězení, aby sdílel české 

zkušenosti v těchto oblastech. Příprava programu se váže na aktuálně vytyčené Cíle udržitelného 

rozvoje (SDGs) OSN do roku 2030. 

Česká republika je v zahraničí považována za příklad země s progresivní protidrogovou politikou, jež 

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

Z tohoto důvodu byla také přizvána k projektu Evropské komise COPOLAD II 2016-19, partnerský 

program spolupráce EU, Latinské Ameriky a zemí Karibiku ke sdílení poznatků a předávání příkladů 

dobré praxe.  Zástupce sekretariátu Rady se v květnu 2017 zúčastnil výroční konference k druhé fázi 

projektu COPOLAD (tématem byly syntetické drogy a nelegální internetový trh s drogami), stejně jako 

setkání obou regionů na vysoké úrovni (EU-CELAC), kde byla schválena společná politická deklarace. 

COPOLAD II i v roce 2017 usiluje o dosažení následujících cílů: posílení národních monitorovacích 

středisek (zástupci NMS součástí pracovní skupiny zavádějící systém včasného varování v těchto 

zemích), přijetí kritérií založených na důkazech v oblasti snižování poptávky i nabídky, přijetí přístupů 

k budování kapacit a výměně osvědčených postupů a zkušeností mezi regiony. V rámci aktuálního 

akčního plánu je sekretariát aktivní v budování kapacit monitorovacích středisek, vedoucí NMS se 

zúčastnil listopadového výročního setkání národních monitorovacích středisek. 

Sekretariát také spolupracuje se zahraničními poskytovateli služeb pro drogově závislé 

(např. v Rakousku, Německu, Velké Británii). Pro potřeby projektu "Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb v České republice" proběhla studijní návštěva ve Velké Británii za účelem 

bližšího seznámení se systémem plánování místních drogových služeb. Sekretariát rovněž v dubnu 

2017 hostil delegaci ze Seychel. Ta přijela do ČR za účelem studijní návštěvy s cílem získat informace 

o podobě české protidrogové politiky, stejně jako poznatky o fungování služeb pro uživatele drog 

a jiných návykových látek v ČR.  

Aktivní účast zástupců sekretariátu Rady na jednáních, konferencích či seminářích výše uvedených 

organizací a uskupení je přínosem pro Českou republiku především z toho důvodu, že řada 

dokumentů, které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají více či méně závazný charakter, je 
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proto v zájmu ČR ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu. Tyto skutečnosti vyplývají 

především z členství ČR v EU a z členství ČR v CND. 

6.2 Účast sekretariátu Rady na akcích pořádaných mezinárodními 

organizacemi 

Leden 2017 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG 

 Lisabon/Cascais, Portugalsko – Setkání řídícího výboru projektu ESPAD 

Únor 2017 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy , HDG 

 Tbilisi, Gruzie - Tisková konference k ukončení projektu rozvoje adiktologických služeb 

 Garmish-Partenkirchen, Německo - Vzdělávací kurz Marshallova centra 

Březen 2017 

 Varšava, Polsko - Seminář v rámci projektu HA-REACT 

 Vídeň, Rakousko - 60. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) 

 Tel Aviv, Izrael - Setkání se zástupci izraelské agentury pro léčebné konopí a izraelského Úřadu 

pro drogovou politiku 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG 

Duben 2017 

 Vilnius, Litva - Mezinárodní workshop v rámci projektu HA-REACT 

 Vilnius, Litva - Účast na konferenci European Harm Reduction Network 

 Lublaň, Slovinsko - Meeting on Medical Cannabis Regulation 

 Mnichov, Německo - Reitox Development Framework – First meeting of the Joint Working Group 

 St. Julians, Malta - Setkání národních protidrogových koordinátorů 

 Lisabon, Portugalsko - Expert Meeting on the forth-coming EMCDDA Report on Health and Social 

Responses to Drug Problems in Europe 

Květen 2017 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG 

 Lisabon, Portugalsko - Setkání řídícího výboru mezinárodního projektu ESPAD 

 Vídeň, Rakousko - 14th Responsible Gaming Academy 

 Tel Aviv, Izrael - Jednání s izraelskými protějšky o legislativě k léčebnému konopí 

 Buenos Aires, Argentina - Výroční konference k projektu COPOLAD 

 Štrasburk, Francie - Setkání stálých korespondentů Skupiny Pompidou Group 

 Lisabon, Portugalsko - 56th Reitox Head of Focal Points Meeting 

Červen 2017 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG 

 Lisabon, Portugalsko - Pracovní skupina EMCDDA – Prevalence a vzory užívání drog v obecné 

populaci (GPS) 

 Lisabon, Portugalsko - Pracovní skupina EMCDDA – Problémové užívání drog (PDU) 

 Lisabon, Portugalsko - Výroční setkání k indikátoru Drug-Related Infectious Diseases a Treatment 

Demand Indicator, sítě Reitox 

 Lisabon, Portugalsko - Expert Panel Meeting „Guidance on Prevention of Communicable Diseases 

in Penal Institutions“ 

 Lisabon, Portugalsko - Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy 

a závislosti (EMCDDA) 

 Lucemburk, Lucembursko - Konference a workshop na téma výměna injekčních stříkaček 

Červenec 2017 

 Amsterdam, Holandsko - Příspěvek na studijní návštěvě indonéské delegace 
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 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy 

Srpen 2017 

 Alpbach, Rakousko - Politické sympozium v rámci setkání European Forum Alpbach  

Září 2017 

 Madrid, Španělsko - Workshop a studijní návštěva harm reduction zařízení 

 Tallinn, Estonsko - Setkání národních protidrogových koordinátorů 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy. HDG 

 Lisabon, Portugalsko - Výroční setkání k indikátoru Treatment Demand Indicator 

 Vídeň, Rakousko - 4. mezisesionální schůzka v rámci Komise OSN pro narkotika (CND) 

Říjen 2017 

 Bangkok, Thajsko - Setkání expertní skupiny pro snižování škod u stimulancií 

 Lisabon, Portugalsko - Setkání WHO k alkoholické politice 

 Londýn, Velká Británie - Studijní cesta do Velké Británie za účelem seznámení se s dobrou praxí 

tvorby sítí veřejnou správou v rámci projektu IP RAS  

 Vilnius, Litva - Školení pracovníků Harm reduction služeb 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy. HDG 

 Tallinn, Estonsko - Konference Cross-Birder Aspects in Alcohol Policy 

 Tbilisi, Gruzie - Workshop" Na cestě ke společenskému konsenzu ohledně alternativ k trestům 

v Gruzii“ 

 Lisabon, Portugalsko - 3rd Partnership Forum - Ha-REACT 

 Lisabon, Portugalsko - Reitox Academy Reporting on drug related public expenditure 

 Lisabon, Portugalsko - Konference "Lisbon Addictions 2017" 

Listopad 2017 

 Pisa, Itálie - Každoroční setkání národních řešitelských týmů studie ESPAD a setkání řídícího 

výboru mezinárodního projektu ESPAD 

 Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG 

 Varšava, Polsko - OST seminář v rámci projektu HA-REACT 

 Vídeň, Rakousko - 6. mezisesionální schůzka v rámci Komise OSN 

 Lisabon, Portugalsko - 57th Reitox Heads of Focal Points Meeting 

 Štrasburk, Francie - Setkání stálých korespondentů skupiny Pompidou 

 Kišiněv, Moldavsko - Mezinárodní konference „Rehabilitační přístup k uživatelům drog ve vězení“ 

Prosinec 2017 

 Lisabon, Portugalsko - Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy 

a závislosti (EMCDDA 

 Lisabon, Portugalsko – 17. výroční meeting systému včasného varování sítě Reitox 
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7 Výhled činností na rok 2018 

7.1 Nelegislativní úkoly do vlády 

 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2018). 

 Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2017 (červen 2018). 

 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2017 (listopad 2018). 

7.2 Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky 

 Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (únor 2018). 

 Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní (únor 2018). 

 Průběžné hodnocení Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015–2018 (únor 

2018), 

 Průběžné hodnocení Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 

2015–2018 (únor 2018), 

 Příprava nové Národní strategie integrované protidrogové politiky na období 2019-2027 

 Realizace a koordinace projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky (OP Zaměstnanost). 

 Realizace projektu HA-REACT (tříletý projekt financovaný Evropskou komisí zaměřený na prevenci 

HIV a dalších infekčních chorob v populaci uživatelů drog). 

7.3 Aktivity Drogového informačního systému na r. 2018 

NMS je koordinátorem Drogového informačního systému (dále „DIS“) v ČR. DIS je komplexním 

nástrojem pro monitorování situace v oblasti návykových látek a hazardního hráčství. Realizované 

aktivity vycházejí z Národního akčního plánu Drogového informačního systému (NAPDIS) na období 

2016–2018 schváleného RVKPP na jednání dne 18.07.2016. K hlavním aktivitám DIS na r. 2018 patří:  

 Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí 5 klíčových epidemiologických indikátorů 

(populační průzkumy, odhady problémových uživatelů drog, žádosti o léčbu, infekční nemoci 

související s užíváním drog a úmrtí spojená s užíváním drog) a z trestněprávní oblasti. 

 Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí užívání alkoholu a tabáku. 

 Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí hazardního hráčství. 

 Zajistit šíření informací o drogové situaci a opatřeních protidrogové politiky odborné a laické 

veřejnosti. 

 Zajistit provoz a aktualizaci internetových prezentací (drogy-info.cz, rvkpp.vlada.cz, drogove-

sluzby.cz, dotace-vlada.cz, www.szu.cz, www.uzis.cz a dalších internetových stránek institucí 

a resortů). 

 Zajistit sběr a analýzu dat o hospitalizacích pro návykové poruchy, úmrtí spojená s návykovými 

poruchami, ambulantní péči v oblasti návykových poruch. 

 Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog, o poskytnutých výkonech 

a intervencích, o klientech v adiktologických službách. 

 Metodická podpora uživatelům databáze UniData (evidence klientů a služeb v adiktologických 

službách). 

 Analyzovat data a zveřejnit hlavní výsledky celopopulační studie zaměřené na užívání návykových 

látek a hazardní hraní (Národní výzkum užívání návykových látek 2016). 

 Provedení follow-up sledování souboru validizační studie ESPAD 2016 po 2 letech 

 Realizace další vlny studie na reprezentativním vzorku osob ve výkonu trestu odnětí svobody 

zaměřené na návykové látky a hazardní hraní 

 Provedení odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační metodou s využitím dat 

z nízkoprahových programů v ČR a jednotlivých krajů. 

 Realizace monitoringu drogové scény zaměřeného na aktuální trendy prostřednictvím 

dotazníkových šetření a fokusních skupin mezi pracovníky adiktologických služeb. 

http://www.szu.cz/
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 Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních. 

 Analýza údajů o výměnném programu a dalších aktivitách v oblasti prevence a harm reduction 

infekcí v ČR ze závěrečných zpráv programů. 

 Analýza dostupnosti testování a protestovanosti IUD na infekční nemoci v drogových službách. 

Realizátor: NMS. 

 Analýza klientů a poskytnutých služeb v síti poradenských, léčebných a doléčovacích programů ze 

závěrečných zpráv programů podpořených v rámci dotačního řízení Rady. 

 Realizace EWS v oblasti nových psychoaktivních látek. 

 Monitoring nabídky nových syntetických a rostlinných drog na internetu. 

 Průzkum prevalence užívání drog a zkušeností s hazardním hraním v populaci ČR v rámci 

omnibusových průzkumů. 

 

*** 

 


