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SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

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.
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.
Předsedou Rady je předseda vlády. Jejími členy jsou ministři resortů, do jejichž působnosti
problematika protidrogové politiky ve společnosti zasahuje, předsedové odborných společností v
oblasti adiktologie a zástupci věcně příslušných institucí podílejících se na realizaci protidrogové
politiky.
V srpnu 2018 odstoupil z funkce ředitele Odboru protidrogové politiky, výkonného místopředsedy
Rady - národní koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil a do funkce byla
jmenována Mgr. Jarmila Vedralová.
Rada v r. 2018 zasedala čtyřikrát a dvakrát 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 za r. 2017, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017, Výroční
zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2017.
Další významnou agendou Rady je projednávání dotací v rámci dotačního řízení Rady na projekty
protidrogové politiky. Pro r. 2018 byly vyhlášeny tři kola dotačního řízení, přičemž ve všech třech
kolech byly zveřejněny dvě oblasti podpory – udržení a rozvoj sítě služeb a dále projekty informační,
výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie
protidrogové politiky. V rámci prvního kola dotačního řízení (vyhlášeno v červenci 2017) bylo
alokováno 129 mil. Kč, v rámci mimořádného kola (vyhlášeno v dubnu 2018) dalších 36 mil. Kč na
osobní náklady stávajících služeb v reakci na novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V rámci třetího kola dotačního řízení
(vyhlášené v říjnu 2018), došlo k přidělení dotací v celkové výši 9,7 mil. Kč.
Rada dále pravidelně projednávala návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům
poskytujících adiktologické odborné služby (pro uživatele drog, závislé a patologické hráče) a další
zásadní dokumenty týkající se realizace 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. 2018 naplnila svůj mandát a je v oblasti protidrogové politiky (s ohledem na její
multidisciplinární rozměr a společenské dopady ovlivňující místní komunitu i celou společnost)
nezastupitelným orgánem s vysokou autoritou. Její dlouhodobé nadresortní působení je zárukou
kontinuity a stability protidrogové politiky České republiky.

Stránka 3 (celkem 45)

Obsah
1

Předseda a členové Rady ...................................................................................................................................................5

2

Zaměstnanci sekretariátu Rady .......................................................................................................................................6

3

Přehled činnosti Rady .........................................................................................................................................................8
3.1

Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata ......................................................................8

3.2

Výbory a pracovní skupiny Rady .........................................................................................................................8

3.2.1

Výbory Rady............................................................................................................................................................9

3.2.2

Pracovní skupiny Rady ..................................................................................................................................... 12

3.2.3

Pracovní skupiny NMS ..................................................................................................................................... 14

3.3
Odborná činnost sekretariátu – naplňování dlouhodobých cílů vyplývajících ze statutu Rady
nebo stanovených zasedání Rady .................................................................................................................................... 16
3.4
Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference, kampaně, články
v odborném tisku, další aktivity ........................................................................................................................................ 22

4

5

3.5

Prezentace v médiích ............................................................................................................................................ 23

3.6

Spolupracující státní a nestátní organizace .................................................................................................. 28

Výstupy sekretariátu Rady .............................................................................................................................................. 31
4.1

Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR ....................................................... 31

4.2

Internetové prezentace ........................................................................................................................................ 31

4.3

Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností ..................................... 34

Rozdělení a čerpání finančních prostředků ............................................................................................................. 36
5.1

Rozdělení finančních prostředků v roce 2018 ............................................................................................. 36

5.2

Čerpání finančních prostředků v roce 2018 ................................................................................................. 36

5.2.1 Finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti nelegálních návykových látek,
hazardního hraní, alkoholu a tabáku ......................................................................................................................... 36
5.2.2
6

7

Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady ............................................................ 38

Zahraničí ................................................................................................................................................................................ 39
6.1

Členství v mezinárodních institucích ............................................................................................................... 39

6.2

Účast sekretariátu Rady na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi .............................. 41

Výhled činností na rok 2019 .......................................................................................................................................... 43
7.1

Materiály nelegislativní povahy předložené k projednání vládou ...................................................... 43

7.2

Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky ........................................ 43

7.3

Aktivity Drogového informačního systému na r. 2019 ............................................................................ 43

8

Zkratky ................................................................................................................................................................................... 44

9

Tabulky ................................................................................................................................................................................... 45

Stránka 4 (celkem 45)

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 na funkční období vlády zobrazuje tabulka 1-1.
tabulka 1-1: Seznam členů Rady na funkční období vlády
Jméno
Funkce v reprezentované
instituci

Členem Rady
od

do

Předseda Rady
Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

13.12.2017

Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel Odboru protidrogové politiky

16.06.2010

Mgr. Jarmila Vedralová

ředitelka Odboru protidrogové politiky

01.08.2018

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

13.12.2017

Mgr. Lubomír Metnar

ministr vnitra

13.12.2017

Jan Hamáček

ministr vnitra, 1. místopředseda vlády

27.06.2018

Ing. Robert Plaga, PhD.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

13.12.2017

Ing. Jaroslava Němcová

ministryně práce a sociálních věcí

13.12.2017

27.06.2018

Mgr. Petr Krčál

ministr práce a sociálních věcí

27.06.2018

18.07.2018

Dipl.-Pol. Jana Maláčová Msc.

ministryně práce a sociálních věcí

30.07.2018

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministr spravedlnosti

12.03.2015

27.06.2018

Ing. Mgr. Taťána Malá

ministryně spravedlnosti

27.06.2018

10.07.2018

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

ministr spravedlnosti

10.07.2018

Ing. Karla Šlechtová

ministryně obrany

13.12.2017

Mgr. Lubomír Metnar

ministr obrany

27.06.2018

JUDr. Alena Schillerová, PhD.

ministryně financí

13.12.2017

Mgr. Martina Štěpánková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva

27.06.2018

MgA. Martin Stropnický

13.12.2017

27.06.2018

27.06.2018

15.10.2018

Tomáš Petříček, Ph.D.

2. místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí
pověřen řízením ministerstva
zahraničních věcí
ministr zahraničních věcí

Ing. Jiří Milek

ministr zemědělství

13.12.2017

Ing. Miroslav Toman, CSc.

ministr zemědělství

27.06.2018

Ing. Tomáš Hüner

ministr průmyslu a obchodu
ministryně průmyslu a obchodu

13.12.2017

Mgr. Martin Klika, MBA

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
zástupce Asociace krajů ČR

27.02.2017

Mgr. Ondřej Sklenář

předseda České asociace adiktologů

29.10.2014

MUDr. Petr Popov

předseda Společnosti pro návykové
nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně

15.01.2011

Mgr. et Mgr. Helena
Rampachová

předsedkyně Rady Asociace nestátních
organizací

13.04.2017

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

27.07.2016

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou Rady

01.10.2011

Výkonný místopředseda Rady
31.07.2018

Člen Rady

Jan Hamáček

Ing. Marta Nováková

27.06.2018

27.06.2018

16.10.2018
27.06.2018
27.06.2018

27.06.2018
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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. 2018 a odpovědnosti uvádí tabulka 2-1.
tabulka 2-1: Seznam zaměstnanců Odboru protidrogové politiky (OPK) ke dni 31.12.2018

Odbor protidrogové politiky (OPK)
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Mgr. Jarmila Vedralová

ředitelka odboru,
výkonná
místopředsedkyně
Rady, národní
koordinátorka pro
protidrogovou
politiku

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho
činnost, plnění úkolů vyplývajících z funkce
výkonné místopředsedkyně Rady a národní
koordinátorky pro protidrogovou politiku

Eva Špačková

asistentka ředitelky
odboru

administrativní, organizační a koordinační zajištění
agend ředitelky odboru a chodu 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‟
(Individuální projekt systémový Rozvoj adiktologických služeb, dále jen „IPs RAS“)
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Mgr. Eva Hekrle

referent

garant projektu

Bc. Michaela Bečvářová

referent

finanční a projektový manažer projektu

Mgr. Kryštof Hanzlík

referent

metodik monitoringu – zjišťování potřebnosti
a dostupnosti služeb
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Mgr. Daniela Havlíčková

referent

metodik – specialistka na metody práce s klienty
metodik – vzdělávání koordinátorů a dalších
klíčových osob

Mgr. Zuzana Šimrádová

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. Matyáš Teodor Lucký

referent

analytik protidrogové politiky

Mgr. Renáta Remešová

referent

analytik nástrojů financování

Mgr. Ludmila Půbalová

referent

metodik – vzdělávání zaměstnanců veřejné správy

Bc. Lucie Svobodová

referent

metodik – financování adiktologických služeb

Jan Šalomoun

referent

metodik – společného informačního systému

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS)
Jméno

Funkce

Odpovědnost

doc. 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

Mgr. Tereza Černíková

vládní rada

monitoring a výzkum

Eliška Plavcová

koordinační,
projektový a
programový
pracovník

MgA. Renata Povolná

pracovník vztahů
k veřejnosti

– oblast prevence
projekt HA-REACT
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3 Přehled činnosti Rady
3.1 Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata
V r. 2018 se uskutečnily celkem čtyři jednání Rady:
Jednání Rady dne 08.02.2018:
I.

Protidrogová politika České republiky

Jednání Rady dne 13.04.2018:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Informace o plnění úkolů z posledního jednání RVKPP
- Posílení dotačního titulu RVKPP v roce 2018 o 101 mil. Kč
- Zjednodušení struktury poradních orgánů RVKPP
- Využití fondů EU pro rozvoj služeb v adiktologii
- Zapojení zdravotních pojišťoven do financování adiktologické péče
- Léčebné konopí
Podněty k legislativě a jejím změnám
Možnosti cenotvorby v oblasti alkoholu a tabáku
Dostupnost alkoholu mladistvým
Vyhlášení druhého kola dotačního řízení RVKPP na rok 2018
Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Výroční zpráva o činnosti RVKPP za rok 2017
Různé

Jednání Rady dne 13.08.2018:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informace o plnění úkolů z posledního jednání RVKPP
Návrhy na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky – mimořádné kolo dotačního řízení
v roce 2018
Přehled dotačních řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti protidrogové politiky za rok
2019
Aktuální stav hazardního hraní v ČR – prezentace výsledků Výroční zprávy o hazardním hraní
v ČR v roce 2017
Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Různé

Jednání Rady dne 14.11.2018:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informace o plnění úkolů z předchozího jednání Rady
Návrh na dofinancování projektů v rámci Mimořádného kola dotačního řízení RVKPP 2018
Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017
Informace národní koordinátorky pro protidrogovou politiku o aktuálních tématech
Různé

Rada hlasovala v r. 2018 dvakrát také formou per rollam. V červenci 2018 schválila formou per rollam
Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 a v říjnu 2018 Výroční zprávě o stavu
ve věcech drog v České republice v roce 2017.

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 2018.
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tabulka 3-1: Přehled výborů a pracovních skupin v roce 2018
Výbory
Pracovní skupiny („PS“)
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 (Certifikační výbor)

Meziresortní 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

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.
Složení Výboru zástupců resortů a institucí předkládá tabulka 3-2: Seznam členů VZRI ke dni
31.12.2018.
tabulka 3-2: Seznam členů VZRI ke dni 31.12.2018.
Jméno
Reprezentovaná instituce
Předsedkyně
Mgr. Jarmila Vedralová
Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. David Pospíšil
Ing. Tomáš Jung
Ing. Petr Novák
Mgr. Renata Rybáková
Mgr. Barbora Fialová
Ing. Pavel Novotný
Mgr. Karel Blaha
plk. Aleš Gorčík
Mgr. Aleš Hrubý
Mgr. Jaroslav Doskočil
Mgr. Magdalena Hučínová
Mgr. Tomáš Koňák
brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
Ing. Ludmila Gočálová
MUDr. Viera Šedivá
Mgr. Jana Klimentová
Jiří Jílek
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát OPL
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo financí ČR
Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa ČR
Celní správa ČR – alkohol a tabák
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo spravedlnosti – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Úřad vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Stránka 9 (celkem 45)

Jméno

Reprezentovaná instituce

PhDr. Mgr. Andrea Baršová

Úřad vlády ČR – Sekce pro lidská práva, sekretariát Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace
Úřad vlády ČR – sekretariát Rady
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální
služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy
Česká asociace adiktologů
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace krajů ČR

Ing. Lucia Kiššová
MUDr. Petr Nevšímal
Mgr. Jiří Richter
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sklenář
Ing. Jiří Horecký
Neobsazeno

VZRI se v r. 2018 sešel celkem dvakrát, a to 15.10. a 18.12. Výbor se zejména zabýval přípravou nové
Národní strategie protidrogové politiky na období 2019–2027.
Výbor zástupců regionů
Výbor zástupců regionů (dále „VZRe“) byl ustaven dne 21.09.2007 za účelem zefektivnění koordinace
mezi státem a samosprávou. Členy VZRe jsou krajští protidrogoví koordinátoři a zástupce Svazu měst
a obcí ČR.
Složení Výboru zástupců regionů v roce 2018 popisuje tabulka 3-3: Seznam členů VZRe ke dni
31.12.2018.
tabulka 3-3: Seznam členů VZRe ke dni 31.12.2018.
Jméno
Reprezentovaná instituce
Předsedkyně
Ing. Lucia Kiššová
Členové
Bc. Petra Havlíková
Monika Stehlíková, DiS.
Mgr. Marek Nerud
Ing. Pavlína Kučerová
Bc. Jiří Vimr
Mgr. Eva Kalinová
Mgr. Jana Pavlů
Mgr. Jan Homuta
Mgr. Monika Honzíková
Bc. Monika Havelková
Mgr. Lenka Možná
Mgr. Petr Horyanský
Mgr. Jitka Marková
Mgr. Zuzana Starostová
Bc. Antonín Kuchař
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Magistrát hl. m. Prahy
KÚ Středočeského kraje
KÚ Jihočeského kraje
KÚ Plzeňského kraje
KÚ Karlovarského kraje
KÚ Ústeckého kraje
KÚ Libereckého kraje
KÚ Pardubického kraje
KÚ Královéhradeckého kraje
KÚ Kraje Vysočina
KÚ Jihomoravského kraje
KÚ Zlínského kraje
KÚ Moravskoslezského kraje
KÚ Olomouckého kraje
Svaz měst a obcí ČR
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

V r. 2018 se uskutečnila dvě jednání VZRe (17.10. a 18.12.). Hlavní tématem jednání byla příprava nové
Národní strategie protidrogové politiky na období 2019-2027.
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.
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Složení Dotačního výboru v roce 2018 popisuje tabulka 3-4: Seznam členů Dotačního výboru ke dni
31.12.2018.
tabulka 3-4: Seznam členů Dotačního výboru ke dni 31.12.2018.
Jméno
Reprezentovaná instituce
Předsedkyně
Mgr. Jarmila Vedralová

Úřad vlády ČR – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Martina Budinská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. et Mgr. Jana Kopřivová

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

Mgr. Magdalena Hučínová

Ministerstvo spravedlnosti ČR

V r. 2018 se Dotační výbor sešel třikrát. V termínu 27.06. bylo na programu jednání projednávání
žádostí o dotaci pro projekty protidrogové politiky podané do Mimořádného kola dotačního řízení
RVKPP zaměřeného na dofinancování projektů v oblasti osobních nákladů. Podruhé se výbor sešel
07.11., kdy se projednávaly žádosti o povolení výjimky z povinného podílu státních zdrojů na
financování projektů a žádosti o změnu struktury rozpočtu dotace RVKPP v r. 2018 a také žádosti
o dofinancování projektů protidrogové politiky podaných do mimořádného kola dotačního řízení
RVKPP v r. 2018. Naposledy se výbor sešel 11.12.–12.12., kde se projednávaly žádosti o dotaci pro
projekty protidrogové politiky podané do dotačního řízení RVKPP na r. 2019.
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.
Složení Certifikačního výboru v roce 2018 popisuje tabulka 3-5.
tabulka 3-5: Seznam členů Certifikačního výboru ke dni 31.12.2018
Jméno
Reprezentovaná instituce
Předsedkyně
Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády ČR – sekretariát Rady

Členové
Tomáš Klíma, DiS.

Úřad vlády ČR – sekretariát Rady

Mgr. et Mgr. Jana Kopřivová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Vladimír Sklenář

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Renata Rybáková

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. 2018 Certifikační výbor jednal pětkrát (10.01., 28.03., 13.06., 12.09. a 14.11.) a projednal celkem
40 zpráv a protokolů z místních šetření. Z toho 1 šetření bylo cílené v návaznosti na odvolání se
organizace vůči závěrům certifikačního týmu. Výbor se zabýval mj. prodloužením platnosti certifikátu
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odborné způsobilosti pro službu organizace, která bude od nového roku realizována novým
poskytovatelem.
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.
Složení Výboru v roce 2018 popisuje tabulka 3-6.
tabulka 3-6: Seznam členů Poradního výboru pro sběr dat o závislostech ke dni 31.12.2018
Jméno
Reprezentovaná instituce
Předseda
PhDr. Ladislav Csémy

Národní ústav duševního zdraví

Členové
doc. 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. Lenka Kostelecká

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

Bc. Claudia Varhol

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. 2018 se uskutečnila dvě jednání Výboru. Předmětem jednání dne 11.06. byla Výroční zpráva
o hazardním hraní v ČR v roce 2017 a dne 11.10. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v České republice v roce 2017. 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 (dále „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 pracovní skupiny v gesci ministerstva zdravotnictví, a to 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“).
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Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog
Pracovní skupina 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. 2018 proběhlo jedno jednání PS, které bylo zaměřeno na průběžné hodnocení Akčního plánu
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 za rok 2017, a to dne 09.01.
Pracovní skupina pro problematiku hazardních her
Pracovní skupina byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní oblasti
činnosti patří řešení otázek a příprava podkladů pro jednání Rady v oblasti prevence, léčby,
prosazování práva v oblasti hazardního hraní, koordinace realizace aktivit akčního plánu pro oblast
hazardního hraní a zajištění spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR.
Jednání PS proběhlo v r. 2018 jednou, a to dne 23.01. Předmětem jednání bylo plnění Akčního plánu
pro oblast hazardních her (dále jen „AP hazard“), dále spotřebitelské soutěže a aktuality v oblasti
hazardního hraní z pohledu Ministerstva financí ČR.
Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými
tabákem (MPS KOTA)
Tato pracovní skupina byla v r. 2013 původně zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví.
Jednání MPS KOTA se uskutečnilo v r. 2018 dvakrát, a to 26.06. a 10.12. Na programu jednání bylo
kromě aktuálních legislativních záležitostí, např. téma přípravy a výstupů 8. Konference smluvních stran
Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (01.10.–06.10.2018, Ženeva), implementace a hodnocení
Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015–2018 a zahájení přípravy
nového akčního plánu na období 2019–2021.
V r. 2018 pokračovala činnost pracovní podskupiny k regulaci reklamy na tabákové a související
výrobky, která byla zřízena v r. 2017. Tato pracovní podskupina se sešla dne 21.05.2018. Tématem
diskuse byla mimo regulaci reklamy věnována i generickému balení tabákových výrobků.
V prvním čtvrtletí r. 2018 byla ve spolupráci s členy MPS KOTA připravena zpráva o implementaci
Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku v ČR, která byla postoupena Sekretariátu Úmluvy. MPS KOTA
byla také konzultována ve věci přípravy nové Národní strategie protidrogové politiky.
Dále byli někteří členové MPS KOTA rovněž konzultováni ve věci naplňování dílčích aktivit Akčního
plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015–2018. 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 (MPS SPA)
MPS SPA je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
zřízený při ministerstvu zdravotnictví 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. MPS SPA se v r. 2018 sešla dne 30.01.
Cílem jednání bylo projednání aktuálního stavu implementace (průběžné hodnocení) Akčního plánu
k omezení škod působených alkoholem v České republice na období 2015–2018. Členové MPS SPA
informovali o plnění jednotlivých aktivit Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v České
republice pro období 2015–2018. Na jednání proběhla mimo jiné i prezentace nově zřízeného Centra
veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Členové MPS SPA byli také v r. 2017 vyzváni k účasti na činnosti pracovní podskupiny MPS SPA
k regulaci reklamy na alkoholické nápoje, v r. 2018 se jednání této pracovní podskupiny uskutečnilo
dne 17.05. Na jednání byla diskutována právní úprava v oblasti regulace reklamy na alkoholické nápoje,
byly prezentovány příklady regulace ze zahraničí. Členové MPS SPA byli také konzultováni ve věci
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hodnocení plnění aktivit Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem pro období 2015–2018
a přípravy nové Národní strategie protidrogové politiky.
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. 2018 se PS jako celek nesešla, 19.10. se však uskutečnila schůzka části pracovní skupiny
k problematice zvýšení dostupnosti léčebného konopí.
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.
PS se v r. 2018 nesešla, analytické práce v oblasti financování probíhaly především interními procesy
sekretariátu RVKPP (finalizace výzkumu problematiky vyrovnávací platby) a v rámci realizace
systémového projektu IPs 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. 2018 se fórum uskutečnilo celkem pětkrát (03.01., 04.04., 30.05., 05.09 a 07.11.). Během těchto
setkání byla diskutována následující témata: reforma psychiatrické péče v kontextu adiktologie, zákon
o sociálních službách, navýšení mezd sociálních pracovníků, nařízení GDPR, testování na infekční
onemocnění v adiktologických službách, financování adiktologických služeb, aktuální informace
k přípravě Národní strategie protidrogové politiky na období 2019–2027, informace k projektu
„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a další
relevantní informace z organizací a adiktologických služeb.
3.2.3

Pracovní skupiny NMS

Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů
Pracovní skupina byla ustavena v r. 2015 za účelem zpracování výroční zprávy o hazardním hraní
v České republice. Zabývá se monitoringem výskytu hazardního hraní v populaci včetně jeho
intenzivních/problematických a závislostních forem, výskytu zdravotních a sociálních problémů
a následků spojených s hazardním hraním, dostupnosti preventivních, poradenských a léčebných
intervencí a programů a výsledků jejich vyhodnocení.
Pracovní skupina se v r. 2018 sešla jednou, a to dne 03.05. Na jednání informovalo NMS o přípravě
výroční zprávy za rok 2017 a členové pracovní skupiny diskutovali o aktuální situaci a nových trendech
v oblasti hazardního hraní a jeho dopadů a souvislostí.
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Pracovní skupina Populační a školské průzkumy
Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů,
1
shromažďuje výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru užívání drog v populaci. Je
složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské studie.
V r. 2018 se PS nesešla vzhledem k tomu, že v r. 2018 nebyla realizována žádná reprezentativní
celopopulační studie většího rozsahu (celopopulační studie v obecné populaci je realizována ve 4letých
intervalech, poslední sběr dat proběhl v r. 2016).
V r. 2018 probíhaly pravidelné schůzky realizačního týmu studie ESPAD k přípravě další vlny
reprezentativní školní studie (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), která je plánována
na rok 2019.
Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog
Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně lékařských
odděleních v ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném
registru mortality ČR. Od 01.04.2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními zdravotními registry
nově zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního
lékařství spravovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (dále „ÚZIS“), který od r. 2015
nahradil speciální registr drogových úmrtí.
Tato PS se v r. 2018 nesešla, 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. 2018 nesešla, komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu a byly realizovány
individuální schůzky s ohledem na řešené výzkumné téma (např. sběr dat o záchytech, sběr dat
o přestupcích, kriminalita v souvislosti s hraním hazardních her, sekundární drogová kriminalita).
Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb
Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog
a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. PS se rovněž věnuje
problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili v daném roce ve
zdravotnických či nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve struktuře
požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (dále „EMCDDA“)
a koordinace jejich sběru. V současné době se PS schází v rámci Rady Národního registru léčby
uživatelů drog, jehož členy je většina členů pracovní skupiny. Tato PS se v r. 2018 nesešla.
Pracovní skupina Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog
Pracovní skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem
je především zajištění standardizovaného sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění
propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování
aktivních uživatelů drog především v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence
infekčních nemocí u uživatelů drog.
PS nebyla v r. 2018 svolána, nicméně proběhlo několik setkání napříč institucemi, zejména na téma
testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v ČR v projektu HA-REACT (Národní seminář
na téma testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění dne 08.10., seminář k zahájení studie

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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Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog v ČR dne 25.06., pracovní setkání k Eliminačnímu
plánu VHC dne 27.11.).
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. 2018 se skupina sešla jednou, a to 21.09. Diskutována byla následující témata – výskyt intoxikací
syntetickými kanabinoidy na Ostravsku, užívání opioidních analgetik, fentanylu a jeho derivátů,
zneužívání tramadolu a návrh na zařazení nových látek na seznam OPL. Mimo setkání probíhá emailová a osobní komunikace.

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 ukončila svou platnost v r. 2018, a proto od srpna r. 2018 probíhalo zapracovávání
konceptu návrhu Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na
období 2019–2027 (dále „NSZ 2019–2027“). NSZ 2019–2027 byla konzultována a připravována
v poradních orgánech Rady, ve Výboru zástupců resortů a institucí a Výboru zástupců regionů
(viz výše). Nová Národní strategie bude předložena vládě v r. 2019.
Akční plány realizace protidrogové politiky na období let 2015–2018
Sekretariát Rady v r. 2018 ve spolupráci s členy pracovních skupin zpracoval:
Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro
oblast hazardních her na období let 2015–2018 za období 2015–2017. Hodnocení bylo projednáno
v Pracovní skupině Rady pro hazardní hraní.
Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2016–2018 pro oblast nelegálních návykových látek za období 2016–2017. Hodnocení bylo
projednáno v Pracovní skupině Rady pro oblast nelegálních návykových látek.
Informace o plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015–
2018 a Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015–2018 byla podána
Ministerstvem zdravotnictví ČR ústně v lednu 2016.
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. 2018 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. Souhrnná
zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 2017 bude předložena Radě v únoru 2019.
V r. 2018 se uskutečnilo celkem 9 pracovních cest zástupců sekretariátu Rady v rámci, kterých byla
komunikována koordinace horizontální protidrogové politiky.
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Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele drog, závislé
a patologické hráče
Sekretariát Rady garantuje 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 zajišťuje péči cílové skupině na
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. 2018 bylo realizováno ve službách 38 místních šetření. Rozdělení realizovaných místních šetření
podle typů služeb a podle doby platnosti certifikátu uvádějí tabulky níže.
Místní šetření realizovaná v r. 2018 podle typů služeb zobrazuje tabulka 3-7: Počet realizovaných
místních šetření v adiktologických službách v r. 2018.
tabulka 3-7: Počet realizovaných místních šetření v adiktologických službách v r. 2018
Počet projednaných zpráv
Typ služby
v r. 2018
Detoxifikace

1

Terénní programy

11

Kontaktní a poradenské služby

12

Ambulantní léčba

8

Ambulantní stacionární péče

0

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče

1

Rezidenční péče v terapeutických komunitách

2

Doléčovací programy

2

Substituční léčba

0

Adiktologické služby ve vězení

1

Celkem projednaných šetření

38

Místní šetření realizovaná v r. 2018 podle navržené doby platnosti certifikátu odborné způsobilosti
zobrazuje tabulka 3-8: Počet realizovaných místních šetření podle platnosti certifikátu v r. 2018.
tabulka 3-8: Počet realizovaných místních šetření podle platnosti certifikátu v r. 2018
Doba platnosti certifikátu odborné
Počet místních šetření
způsobilosti
v r. 2018
4 roky

31

3 roky

6

2 roky

1

1 rok

0

Návrh neudělit certifikát

0

Celkem

38*

Pozn.: * 11 šetření bylo projednáno Certifikačním výborem a navrženo ke schválení RVKPP v r. 2019
2

Rada v r. 2018 projednala na 3 jednáních celkem 28 návrhů na udělení či neudělení certifikátů
odborné způsobilosti a bylo vydáno 28 certifikátů, z toho 13 se týkalo místních šetření realizovaných
v r. 2017.

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 2011–2018 poskytuje
následující tabulka 3-9: Celkový počet certifikovaných programů adiktologických služeb v letech 2011–
2018.
tabulka 3-9: Celkový počet certifikovaných programů adiktologických služeb v letech 2011–2018
2015
2016
Typ služeb
2011
2012
2013
2014
Detoxifikace
Terénní programy
Kontaktní a poradenské služby
Ambulantní léčba
Stacionární programy
Krátkodobá a střednědobá ústavní
léčba
Rezidenční péče v terapeutické
komunitě
Doléčovací programy
Substituční léčba
Adiktologické služby ve vězení
Celkem

2017

2018

2
49
52
15
1
2

1
50
49
13
1
2

2
49
50
18
1
2

2
52
52
19
1
5

3
53
52
22
1
6

3
51
52
28
1
6

3
52
53
32
1
6

3
52
52
36
1
6

10

10

10

10

10

10

10

10

16
8
–
155

17
8
–
151

17
7
–
156

17
7
–
165

18
8
–
173

19
8
4
182

18
8
6
189

19
8
7
194

Financování a schvalování dotací na realizaci projektů protidrogové politiky
Rada koordinuje efektivní financování protidrogové politiky, 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. 2018 připravil a Rada projednala:
Vyhlášení Mimořádného kola dotačního řízení RVKPP - 13.04.2018
Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti
protidrogové politiky pro r. 2018 - 13.08.2018
Přehled dotačních řízení Rady a resortů a aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 2019 –
13.08.2018
Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v r. 2017 - 13.08.2018
Návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2018 v rámci Mimořádného
kola dotačního řízení Rady – 13.08.2018
Návrh na dofinancování projektů protidrogové politiky na rok 2018 účastnících se Mimořádného
kola dotačního řízení Rady - 14.11.2018.
V průběhu r. 2018 bylo poskytnuto celkem 174.677.000 Kč na realizaci 196 projektů protidrogové
politiky. Pro r. 2018 byly vyhlášeny dvě oblasti podpory v rámci třech kol dotačního řízení Rady. První
dotační oblast zahrnovala projekty k udržení a rozvoji sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou
jsou uživatele nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku
nebo osoby ohrožené uvedeným závislostním chováním. Do druhé dotační oblasti patřily projekty
informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie
protidrogové politiky
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.
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. 2018 proběhlo 26 následných veřejnosprávních kontrol na dotaci získanou
v r. 2017. V rámci kontrol je kromě zázemí organizace navštívena přímo realizovaná drogová služba
(konkrétně šlo o 12 kontaktních center, 4 programy ambulantní léčby, 6 terénních programů,
1 ambulantní doléčovací program, 2 programy primární prevence, 1 program adiktologických služeb
ve vězení). Tyto kontroly jsou ze strany sekretariátu Rady zaměřeny na věcná plnění projektu, kontrolu
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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 Horizontální skupiny pro drogy Rady EU (dále „HDG“).
Hlavním tématem řady mezinárodních setkání v r. 2018 byla příprava na ministerský segment Komise
pro narkotika (dále „CND“), který proběhne v r. 2019 a jehož cílem je definovat globální drogovou
politiku na dalších 10 let.
Monitoring situace
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 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 drogový informační systém
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 r. 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 studie
a zajišťuje monitorovací systém.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017
Výroční zprávu schválila Rada formou per rollam 30.10.2018. Vládě ČR byla pro informaci předložena
na jednání dne 03.12.2018.
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017
Výroční zprávu schválila Rada na svém jednání dne 04.07.2018. Vládě ČR byla pro informaci předložena
na jednání dne 31.07.2018.
Studie a monitorovací aktivity v r. 2018
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS omnibusovou studii
Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2018.
Ve spolupráci s agenturou INRES-SONES realizovalo NMS omnibusovou studii Výzkum občanů
2018, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i hazardního hraní.
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS reprezentativní
dotazníkovou studii vycházející ze studie ESPAD zaměřenou na užívání návykových látek a hraní
hazardních her mezi 17–18letými studenty středních škol.
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS dvě dotazníková šetření
(adiktologické programy v prostředí noční zábavy, metody řízení kvality, financování a zjišťování
potřebnosti adiktologických služeb) a jednu fokusní skupinu (na téma financování adiktologických
služeb) v rámci mapování trendů drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických
služeb.
Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a agenturou realizovalo NMS 5. vlnu
reprezentativní dotazníkové studie mezi odsouzenými vězni.
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Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR byly v rámci projektu HA-REACT
uskutečněny dvě vlny sběru dat v souvislosti s evaluací pilotní distribuce kondomů ve vybrané
věznici.
NMS spolupracovalo s A.N.O. na aktualizaci dokumentu Seznam a definice výkonů v drogových
službách, revize dokumentu pokračovala v pracovní skupině projektu IPs RAS
NMS spolupracovalo na spuštění a testování dvou národních zdravotních registrů – Národní registr
léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na odd. soudního lékařství.
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 r. 2018 tomu tak bylo již popáté.
Ve spolupráci s Asociací občanských poraden realizuje NMS každoročně (od r. 2013) Monitoring
příčin zadlužení u klientů dluhových poraden.
Ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV ČR realizovalo NMS expertní odhad
sekundární drogové kriminality.
NMS zajišťuje správu 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 zpracovává závěrečné zprávy dotačního řízení RVKPP – přesněji položky klienti a výkony.
Monitoring testování infekcí v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog.
Séroprevalenční studie VHC mezi klienty nízkoprahových programů.
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.
Realizované dlouhodobé projekty
Projekt HA-REACT
Sekretariát Rady je zapojen do projektu HA-REACT, který byl zahájen 01.10.2015. Realizační období
projektu bylo z původních 36 měsíců v r. 2018 prodlouženo, ukončení projektu bylo k 31.01.2018.
Tento projekt typu Joint Action byl podpořen Evropskou komisí. Jeho cílem byla prevence HIV a dalších
infekčních chorob (hepatitida typu C, tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu bylo
zapojeno celkem 18 evropských zemí. Projekt byl rozdělen do 8 pracovních oblastí, ČR byla 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. 2018 pokračovalo zapojení sekretariátu Rady zejména do aktivit WP6 Harm reduction opatření ve
věznicích a WP7 Integrovaná péče. V rámci oblasti WP6 pokračovala pilotní distribuce kondomů ve
Vazební věznici Praha Pankrác, včetně evaluace pilotního projektu. Pilotní projekt byl ukončen v srpnu
2018, distribuce kondomů ve věznici pokračovala do konce r. 2018 a bude pokračovat i nadále.
Zavádění pilotní distribuce kondomů a předběžné výsledky evaluace byly opakovaně prezentovány na
mezinárodních seminářích a konferencích. V oblasti WP6 Harm reduction ve věznicích byl ve dnech
13.–14.12.2018 uspořádán seminář na téma Zdravotní péče o uživatele drog ve věznicích, za účasti pěti
zahraničních expertů na danou problematiku, zejména lékařů s dlouhodobou praxí ve věznicích.
Seminář byl určen zejména pro zdravotnické pracovníky ve věznicích v ČR. V dalších oblastech projektu
HA-REACT byla ČR aktivní zejména v tématech testování na infekční onemocnění a zajištění následné,
integrované péče o uživatele drog. Seminář pro pracovníky adiktologických nízkoprahových služeb,
který se zaměřoval na testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění, se uskutečnil 08. 10.
2018 a navazoval na aktivity z r. 2017. Zaměstnanci sekretariátu Rady se v rámci projektu HA-REACT
v r. 2018 účastnili studijní návštěvy v Portugalsku, kde byli seznámeni se systémem služeb v rámci
integrované péče o uživatele drog, 2. Mezinárodního semináře na téma integrované péče a závěrečné
konference projektu HA-REACT. Dále se podíleli na tvorbě publikací pro pracovníky adiktologických
služeb a pro nositele rozhodovacích pravomocí.
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Projekt ESIF – Individuální projekt systémový „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb
v rámci integrované protidrogové politiky“ (IPs RAS)
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, vypracování vize dalšího vývoje protidrogové
politiky zaměřené na snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost a její
začlenění do politického a odborného vývoje, jímž ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází.
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového
integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb.
V průběhu r. 2018 se členové interního realizačního týmu podíleli na tvorbě výstupů projektu a dalších
specifických činnostech v úzké spolupráci s externími pracovníky, předními odborníky z praxe. Byly
ustanoveny a scházely se pracovní podskupina pro revizi výkonů a pracovní podskupina pro vzdělávání
zaměstnanců veřejné správy. Dále probíhaly odborné konzultace zaměřené na integrovanou
protidrogovou politiku, zajištění dostupnosti služeb a nástroje financování.
V oblasti veřejných zakázek zpracoval vybraný dodavatel „Analýzu mezinárodního a národního
legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních dokumentů“
(Sociotrendy, s. r. o) a odevzdána byla rovněž externě zadaná „Komparativní analýza zahraničních
modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“
(BDO Avisory, s. r. o.). V obou případech proběhla odborná redakce a výstupy byly uveřejněny na webu
projektu. Pro první část nadlimitní veřejné zakázky „Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce
a síťování“ byla s dodavatelem podepsána smlouva. 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“ byla
zpracována zadávací dokumentace včetně výzvy.
Dále byla dokončena „Analýza současných systémů zajištění dostupnosti služeb v ČR“. Připomínkovali ji
zástupci odborných společností (ČAA, SNN) a odborné veřejnosti (A.N.O., APSS). O této analýze přináší
informace příspěvek v odborném časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 2018/3. Dále byla
zpracována a zástupci odborných společností a odborné veřejnosti připomínkována „Analýza
informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách“ a „Analýza
systémového rámce protidrogové politiky“. K „Analýze systémového rámce protidrogové politiky“ také
proběhl v květnu 2018 workshop s názvem „Legislativní rámec protidrogové politiky“ a byly
vypracované dva oponentské posudky. K tématu financování se v listopadu 2018 uskutečnil workshop
s názvem „Nástroje financování adiktologických služeb“.
V rámci projektu se v r. 2018 realizovaly dvě zahraniční studijní cesty – do Švédska a Nizozemska
a zabývaly se především získáním dobré praxe v legislativním ukotvení adiktologických služeb, způsoby
financování a hodnocení kvality těchto služeb. Jejich průběh a zhodnocení jsou dostupné na stránkách
projektu.
Řídící výbor (dále jen „ŘV“) projektu IPs RAS na svých zasedáních v r. 2018 projednal a doporučil ke
schválení dvě zprávy o realizaci projektu včetně žádostí o platbu (22.03., 20.09.). Na základě
doporučení Pracovní skupiny projektu (dále jen „PSP“) IPs RAS schválily tři výstupy projektu: „Analýza
mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních
a regionálních dokumentů“, „Analýza současných systémů zajištění dostupnosti služeb v ČR“ a „Analýza
informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách“ (26.07.2018). Jednání
PSP IPs RAS v r. 2018 proběhla 16.01., 28.02., 26.04., 29.08. a 26.11. V druhé polovině roku členové PSP
IPs RAS projednali a doporučili ŘV ke schválení další dva výstupy projektu: „Analýza systémového
rámce protidrogové politiky“ a „Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality
adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“. V průběhu r. 2018 byly zprovozněny
webové stránky projektu www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz.
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3.4 Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference,
kampaně, články v odborném tisku, další aktivity
Semináře a konference organizované sekretariátem Rady v r. 2018
01.02.2018 – Seminář Prevence a harm reduction v prostředí noční zábavy – dobrá praxe
16.03.2018 – Návštěva adiktologických služeb premiérem Ing. Andrejem Babišem
21.03.2018 – Národní seminář Substituce pro uživatele metamfetaminu
29.05.2018 – Workshop Legislativní rámec protidrogové politiky (IPs RAS)
15.05.2018 – Národní konference hazardní hraní v České republice 2018
25.06.2018 - Seminář k zahájení studie Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog v ČR
25.06.2018 – Seminář o protidrogové politice v Ústí nad Labem
08.10.2018 – Workshop na téma testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění
16.10.2018 – Testování na přítomnost návykových látek u klientů adiktologických služeb
06.11.2018 – Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2018
20.11.2018 – Workshop – Nástroje financování adiktologických služeb (IPs RAS)
28.–29.11.2018 – Reitox Academy on Universal Prevention Curriculum and Final Conference of the
‘Universal Prevention Curriculum (UPC)–Adapt’ project
13.–14.12.2018 – Seminář na téma zdravotní péče o uživatele drog ve věznicích
Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2018 (aktivní účasti)
14.02.2018 – seminář pro pracovníky DgÚ a SVP Praha 4
06.03.2018 – setkání organizované Národní protidrogovou centrálou SKPV ČR
18.03.2018 – konference Bez laboratoře se neobejdete III.
11.–13.04.2018 – III. mezinárodní konference obecních policí
19.–20.04.2018 – Konference Specifické skupiny a drogy organizovaná organizací SANANIM, z. ú.
26.–27.04.2018 – 10. Adiktologická konference Středočeského kraje, Nesuchyně
01.06.2018 – jednání Mezioborové pracovní skupiny pro oblast adiktologie v Královehradeckém kraji
03.–07.06.2018 – AT konference organizovaná SNN ČLS JEP v Seči
06.06.2018 – XLVI. Májové hepatologické dny, Brno
12.06.2018 – setkání krajského a místních protidrogových koordinátorů Středočeského kraje
14.–15.06.2018 – Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově
25.06.2018 – seminář Protidrogová politika Ústeckého kraje
26.06.2018 – Konference Chec(h/k)It v Praze
01.–04.09.2018 – Mezinárodní konference ICADTS Alkohol, drogy a dopravní bezpečnost, Praha
15.09.2018 – jednání Krajské protidrogové komise Kraje Vysočina
17.09.2018 – Seminář Protidrogová politika Zlínského kraje
08.10.2018 – Seminář Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění, Praha
18.–19.10.2018 – XII. Adiktologická konference Jihočeského kraje
06.11.2018 – IX. Pracovní setkání místních protidrogových koordinátorů s organizacemi poskytujícími
pro Plzeňský kraj protidrogové služby, Plzeň
27.11.2018 – Resortní komise Ministerstva obrany pro prevenci, Praha
05.12.2018 – seminář Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (tzv. Purkyňka)
08.12.2018 – Podzimní pracovní den České hepatologické společnosti
Aktivní účast a prezentace na mezinárodních akcích – uvedeno v rámci kapitoly Zahraničí.
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Hostování studijních návštěv ze zahraničí v r. 2018
13.08.2018 – studijní návštěva z Filipín. Účastníci byli primárně zástupci služeb pro uživatele drog, ale
také úředníci státních orgánů.
Články v odborném tisku a další publikace:
MOLINARO, S., BENEDETTI, E., SCALESE, M., BASTIANI, L., FORTUNATO, L., CERRAI, S., CANALE,
N., CHOMYNOVA, P., ELEKES, Z., FEIJAO, F., FOTIOU, A., KOKKEVI, A., KRAUS, L., RUPSIENE, L.,
MONSHOUWER, K., NOCIAR, A., STRIZEK, J., URDIH LAZAR, T. 2018. Prevalence of youth
gambling and potential influence of substance use and other risk factors across 33 European
countries: First results from the 2015 ESPAD study. Addiction 113: 1862-1873 DOI:
10.1111/add.14275. (First published 2018, May 28.)
MRAVČÍK, V., ORLÍKOVÁ, B., JANÍKOVÁ, B., GROHMANNOVÁ, K., NECHANSKÁ, B. &
CHOMYNOVÁ, P. 2018. Substituce buprenorfinem v ČR. Poster na 60. česko-slovenské
psychofarmakologické konferenci, Jeseník, 10.–14. 1. 2018.
PRAJSOVÁ, J., CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z., PŘÍHODOVÁ, K. & CSÉMY, L. 2018. Analýza
projevů suicidálního chování u českých adolescentů: Rizikové faktory pro suicidální myšlenky,
plány a pokusy. Československá psychologie 62 (1): 16–31.
ŠPOLC, M., MRAVČÍK, V., DRBOHLAVOVÁ, B. & CHOMYNOVÁ, P. 2018. Problem Gambling
Among Czech Adolescents: An Exploration of Relationship to Early Initiation of Tobacco
Smoking. Journal of Behavioral Addictions, přijato k publikaci.
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. 68(3): 402–411.
NECHANSKÁ B, MRAVČÍK V, SKURTVEIT S, LUND IO, GABRHELÍK R, ENGELAND A, HANDAL M.
2018. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national
registry studies from the Czech Republic and Norway. Addiction 113(7): 1286-1294. doi:
10.1111/add.14192. Epub 2018 Mar 24.
NORDT, C., WIESSING, L., KUIJPERS, W., WISSELINK, J., ESPELT, A., BRUGAL, M. T., MRAVCIK, V.,
NECHANSKA, B., SEIFRITZ, E. & HERDENER, M. 2018. Long-Term Opioid Agonist Treatment
Participation after First Treatment Entry is Similar across 4 European Regions but Lower in NonNationals. Eur Addict Res, 24 (4): 173-183. doi: 10.1159/000490529
STONE, J., FRASER, H., LIM, A. G., WALKER, J. G., WARD, Z., MACGREGOR, L., TRICKEY, A., ABBOTT,
S., STRATHDEE, S. A., ABRAMOVITZ, D., MAHER, L., IVERSEN, J., BRUNEAU, J., ZANG, G., GARFEIN,
R. S., YEN, Y.-F., AZIM, T., MEHTA, S. H., MILLOY, M.-J., HELLARD, M. E., SACKS-DAVIS, R., DIETZE,
P. M., AITKEN, C., ALADASHVILI, M., TSERTSVADZE, T., MRAVČÍK, V., ALARY, M., ROY, E.,
SMYRNOV, P., SAZONOVA, Y., YOUNG, A. M., HAVENS, J. R., HOPE, V. D., DESAI, M.,
HEINSBROEK, E., HUTCHINSON, S. J., PALMATEER, N. E., MCAULEY, A., PLATT, L., MARTIN, N. K.,
ALTICE, F. L., HICKMAN, M. & VICKERMAN, P. 2018. Incarceration history and risk of HIV and
hepatitis C virus acquisition among people who inject drugs: a systematic review and metaanalysis. The Lancet Infectious Diseases, 18(12): 1397-1409.
LIŠKA, J., MRAVČÍK, V. 2018. Alcohol Use in Jindřichovice, a Municipality in the Karlovy Vary
Region. Adiktologie, 18(1): 59–62.

3.5 Prezentace v médiích
K pravidelné agendě Public Relations patří udržování kontaktů s médii, informování o dění
v protidrogové politice, mediální podpora národního protidrogového koordinátora a celého odboru,

Stránka 23 (celkem 45)

tzn. příprava mediálních strategií, pravidelný monitoring médií a vyhodnocování dalších kroků v rámci
strategie.
Téma protidrogové politiky bylo v r. 2018 pravidelně medializováno, a to v souladu s vypracovaným
mediálním plánem na I. a II. pololetí roku a v intencích národní strategie protidrogové politiky
schválené vládou.
V r. 2018 proběhly tiskové konference a briefingy k pravidelně vydávaným výročním zprávám
Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, k národním a mezinárodním konferencím
a k aktuálním tuzemským tématům a akcím. Medializovány tak byly například výsledky Výroční zprávy
o stavu ve věcech drog v ČR, Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR, Evropské zprávy o drogách
EMCDDA, dále pak závěry z národních a mezinárodních konferencí v oblastech alkoholu, tabáku,
hazardního hraní a metamfetaminu.
V r. 2018 byl také zrealizován další ročník celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti) ve spolupráci
s Policií ČR a dalšími subjekty, jehož cílem bylo poukázat na vysokou toleranci společnosti ke
konzumaci alkoholu dětmi a na hazardní hraní dětí.
Do akce HAD 2018 se zapojilo přes 3000 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy
a samosprávy. Od srpna do prosince 2018 bylo zkontrolováno 2200 klubů, restaurací a zábavních
podniků. Z 9000 zkontrolovaných osob bylo nalezeno přes 300 osob mladších 18 let, které požily
alkoholický nápoj, 17 z nich ještě nebylo 15 let. Akce HAD v r. 2018 apelovala zejména na prodejce
samotné, aby dodržovali zákaz prodeje návykových látek osobám pod 18 let.
Akce byla medializována tiskovým zástupcem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a tiskovým
zástupcem Policejního prezidia ČR. Samotné akci HAD předcházely akce drobnějšího charakteru ve
spolupráci s Českou obchodní inspekcí za účelem zjištění zodpovědnosti prodejců v obchodních
řetězcích v ČR. Proběhla medializace kontrolních nákupů, v rámci kterých se nezletilým figurantkám
podařilo v několika obchodních řetězcích bez problému zakoupit lahve tvrdého alkoholu. Medializace
výsledků kontrolních nákupů opět vyvolala debatu o snadné dostupnosti návykových látek pro děti
a mladistvé.
Tiskové konference v r. 2018:
08.02. – Tisková konference u příležitosti jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
na téma „Rada vlády projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky“,
16.03. – Tisková konference oficiální cesty předsedy vlády po adiktologických centrech v Praze
a okolí na téma „Efektivita a budoucnost adiktologických center v ČR“,
21.03. – Tisková konference v rámci mezinárodního semináře na téma „Substituční léčba pervitinu“,
15.05. – Tisková konference v rámci národní konference Hazardní hraní v ČR na téma „Bilance
hazardního hraní v roce 2018, legislativní opatření a síť služeb“,
07.06. – Tisková konference u příležitosti zveřejnění výsledků Evropské zprávy o drogách 2018
s důrazem na aktuální dění na evropském drogovém trhu, výskyt a vývoj v oblasti užívání drog a na
zdravotní problémy spojenými s užíváním drog,
27.06. – Tisková konference v rámci odborného sympozia k budoucnosti protidrogové politiky na
téma „Teze národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k připravované národní
strategii protidrogové politiky od roku 2019“,
21.08. – Tisková konference u příležitosti zahájení celostátně preventivní a kontrolní akce HAD
2018 na téma „České bary a herny čekají do konce roku celostátní kontroly, začíná akce HAD“,
26.09. – Tisková konference v rámci mezinárodního projektu Mládež a zdraví (The Health
Behaviour of School-aged Children - HBSC) za účasti odborníků z Univerzity Palackého na téma
„České děti pijí méně často než před lety, tolerance k pití v Česku je stále vysoká a negativní
dopady alkoholu na společnost nepřehlédnutelné“,
05.10. – Tisková konference ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku, z. s. k tématu rozšíření
Národní linky pro odvykání kouření o další služby,
06.11. – Tisková konference v rámci národní konference Alkohol a tabák na téma „Češi holdují
legálním drogám – spotřeba čistého alkoholu stoupla na 14,4 litrů na osobu za rok, kouří více než
pětina populace“,
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10.12. – Tisková konference v kooperaci s Institutem pro zdravotní ekonomiku (iHETA) a Centrem
ekonomických a tržních analýz (CETA) na téma „Vysoká spotřeba alkoholu ničí nejen zdraví Čechů,
ale také národní ekonomiku. Celospolečenské náklady tvoří částku převyšující 59 miliard korun
ročně“.
Tiskové zprávy a vyjádření
Tiskové zprávy a vyjádření jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům. Pravidelně jsou médiím
poskytovány odborná data a výstupy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.
Tiskové zprávy a vyjádření jsou zasílány v elektronické podobě také Odboru komunikace Úřadu vlády
ČR a zveřejňovány na webových stránkách vlády pod příslušnou sekcí Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky. Odbor komunikace je pravidelně informován o PR činnosti a seznamován se
všemi tiskovými materiály, které sekretariát RVKPP publikuje.
Tiskové zprávy a vyjádření vydaná v r. 2018:
22.01. – Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora ke změnám v koordinaci
protidrogové politiky,
31.01. – Tiskové vyjádření národního protidrogového koordinátora ke konečnému rozhodnutí
v koordinaci protidrogové politiky,
08.02. – Tisková zpráva: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé
stránky protidrogové politiky,
16.03. – Tisková zpráva: Předseda vlády navštívil adiktologická centra a jednal o efektivitě
protidrogové politiky,
21.03. – Tisková zpráva: Substituční léčba pervitinu existuje. Hledejme cesty, jak ji zavést i u nás,
13.04. – Tisková zpráva: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala financování
služeb a možnosti cenotvorby u alkoholu a tabáku,
15.05. – Tisková zpráva: Díky novému zákonu se počet provozoven hazardu snížil na 1200. Je ale
třeba řešit nedostatečnou síť péče, upozornili odborníci na národní konferenci,
30.05. – Tisková zpráva: Česká obchodní inspekce s národním protidrogovým koordinátorem na
kontrole supermarketů: vodku si děti koupí snadno,
07.06. – Tisková zpráva: Zveřejnění výsledků Evropské zprávy o drogách 2018; Evropské
monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zaznamenalo opětovný vzestup
kokainu na dynamickém trhu s drogami a další trendy na drogovém trhu,
27.06. – Tisková zpráva: Je na čase změnit přístup Čechů k alkoholu a tabáku, integrovat nové
fenomény a být více aktivní na mezinárodní scéně, uvedl národní protidrogový koordinátor na
Sympoziu o budoucnosti protidrogové politiky,
20.07. – Tisková zpráva: 1,5 milionu lidí má v ČR nakročeno k závislosti na alkoholu. Pomoci mají
i nové národní stránky alkohol-škodí.cz,
31.07. – Tisková zpráva: Hraní hazardních her se přesouvá do prostředí internetu, v uplynulém roce
byla více než třetina peněz vložena on-line,
01.08. – Tisková zpráva Úřadu vlády ČR: Do funkce národní protidrogové koordinátorky a ředitelky
Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády byla jmenována Mgr. Jarmila Vedralová,
13.08. – Tisková zpráva: RVKPP projednala navýšení rozpočtu v následujících letech, řešení
otevřené drogové scény v Praze a aktuální stav hazardního hraní v ČR,
21.08. – Tisková zpráva: České bary a herny čekají do konce roku celostátní kontroly, začíná akce
HAD 2018,
01.09. – Tisková zpráva: Akce HAD 2018 byla zahájena a národní protidrogová koordinátorka šla
s policií do barů v centru Prahy,
12.09. – Tiskové vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS)
a národní protidrogové koordinátorky k aktuální situaci intoxikací syntetickými kanabinoidy
v Ostravě,
17.09. – Tisková zpráva: Průběžné výsledky z prvního kola kontrol akce HAD 2018,
26.09. – Tisková zpráva: Studie HBSC potvrdila, že alkohol přestává být tak sexy. České děti pijí
méně často než před lety,
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05.10. – Tisková zpráva: Národní linka pro odvykání kouření rozšiřuje služby, od teď poradí i lidem
závislým na alkoholu a hazardním hraní,
06.11. – Tisková zpráva: Češi holdují legálním drogám – spotřeba čistého alkoholu stoupla na 14,4
litrů na osobu za rok, kouří více než pětina populace,
07.12. – Tisková zpráva: Výroční zpráva o drogách potvrzuje, že míra problémového užívání
opioidů vzrostla a preventivní programy jsou nedostatečné,
10.12. – Tisková zpráva: Vysoká spotřeba alkoholu ničí nejen zdraví Čechů, ale také národní
ekonomiku. Celospolečenské náklady tvoří částku převyšující 59 miliard korun ročně“,
17.12. – Tisková zpráva: Výsledky z 2. kola akce HAD odhalily téměř 200 dětí pod vlivem alkoholu.
Další mediální aktivity a výstupy
Od ledna do srpna r. 2018 byly mimo klasických tiskových vyjádření a zpráv realizovány také tematické
rozhovory ve všech hlavních českých médiích. Vyšly rozhovory s národním koordinátorem pro
protidrogovou politiku na stanicích Českého rozhlasu, v České televizi, na Idnes.cz či MF Dnes,
Aktuálně.cz, Info.cz, Hospodářských novinách, na Seznam Zprávy a v dalších českých médiích. Celkem
bylo zaznamenáno přes 270 mediálních výstupů.
V polovině března r. 2018 navštívil předseda vlády Ing. Andrej Babiš adiktologická centra v Praze
a v Mníšku pod Brdy. V doprovodu národního koordinátora pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřicha
Vobořila se zajímal o služby kontaktního centra, gambling ambulance i centra pro poskytování
substituční léčby. Navštívil také terapeutickou komunitu a doléčovací centrum pro matky s dětmi.
Návštěva adiktologických center byla medializována.
V srpnu r. 2018 došlo k odstoupení národního koordinátora pro protidrogovou politiku a ředitele
Odboru protidrogové politiky Mgr. Jindřicha Vobořila. Ve funkci ho nahradila Mgr. Jarmila Vedralová.
V médiích se k tomuto tématu v průběhu srpna objevila řada prohlášení. Nová národní koordinátorka
pro protidrogovou politiku přes média avizovala, že za své priority ve funkci považuje potřebu snížit
nejen rizikové užívání nelegálních i legálních drog (alkohol, tabák), ale také rizikové chování v oblasti
patologického hazardního hraní. Chce věnovat zvýšenou pozornost oblasti primární prevence, tedy
zejména dětem a mladistvým. Dále chce prosadit zefektivnění systému financování politiky závislostí,
zajištění dostupnosti intervenčních služeb a zvyšování jejich kvality.
Od srpna do prosince r. 2018 byly mimo klasických tiskových vyjádření realizovány také tematické
rozhovory a články s novou národní koordinátorkou pro protidrogovou politiku. Celkem jsme od srpna
r. 2018 zaznamenali přes 380 mediálních výstupů, v rámci kterých byla národní koordinátorka pro
protidrogovou politiku zmíněna, citována, nebo se přímo jednalo o rozhovor s ní.
Média se obecně v r. 2018 aktivně zajímala o témata spojená s konzumací alkoholu a tabáku dětmi,
s tolerancí legálních návykových látek v české společnosti, se závislostí Čechů na lécích a moderních
technologiích. Dále se vyskytly články, analýzy a rozhovory k aktualitám ohledně připravované národní
protidrogové strategie na období 2019–2027, celostátních kontrol akce HAD 2018, kontrolních nákupů
ČOI, také ohledně nástupu národní koordinátorky pro protidrogovou politiku Mgr. Jarmily Vedralové
a dalšího směřování protidrogové politiky. Velmi aktuálním a diskutovaným tématem v médiích je také
konopí, a to jak léčebné, tak konopí k rekreačním účelům. Často zmiňovaným tématem zůstávají
elektronické cigarety a zahřívané tabákové produkty různého druhu, jejichž užívání narůstá u osob pod
18 let.
Výběr z rozhovorů a článků v r. 2018:
30.01. – téma: Kam zmizely herny: ubylo hazardu, nebo jen funguje načerno? Duel Ivo Valenta
a Jindřich Vobořil (Zdroj: Seznam Zprávy),
30.01. – téma: Když vezmeme závislým metadon, budou krást, varují bojovníci proti drogám
(Zdroj: MF Dnes, Idnes.cz),
31.01. – téma: Protidrogová politika se nebude přesouvat na ministerstvo zdravotnictví, dohodli
se Babiš s Vobořilem (Zdroj: ČRO, iRozhlas.cz),
08.02. – téma: Na boj proti drogám chybí sto milionů, Babiš chce využít nevyčerpané peníze z EU
(Zdroj: CT24.cz),
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05.03. – téma: Na kokainu jsou i čeští politici, alkohol a cigarety musí být luxus, říká protidrogový
koordinátor v pořadu Štrunc! (Zdroj: Info.cz),
05.03. – téma: Češi bohatnou, mohou si dovolit dražší drogy. Za kokain utrácejí i lidé nad
padesát (Zdroj: Aktuálně.cz),
17.03. – téma: Babiš slíbil 36 milionů korun na platy v protidrogové prevenci (Zdroj:
Zdravotnickydenik.cz),
22.03. – téma: Odborníci chtějí zavést substituční léčbu pro závislé na pervitinu (Zdroj: MF Dnes,
Idnes.cz),
05.04. – téma: Levněji než v lékárně seženou lidé marihuanu pro léčebné účely na černém trhu.
Pojišťovny na kanabis nepřispívají (Zdroj: Hospodářské noviny, iHNed.cz),
24.04. – téma: Po letech padl zákaz využívat při kontrolách nezletilé figuranty. Kontroloři je začali
vysílat do prodejen testovat obchodníky, jestli neprodávají dětem alkohol (Zdroj: Hospodářské
noviny, iHNed.cz),
30.04. – téma: Na lécích je závislých 900 tisíc Čechů, léčí se ale jenom zlomek. Doktoři často
nevědí o návykovosti tabletek (Zdroj: ČRO, iRozhlas.cz),
11.05. – téma: Vobořil po osmi letech končí na pozici šéfa protidrogového odboru (Zdroj: e15.cz),
11.05. – téma: Protidrogový koordinátor Vobořil po osmi letech končí. Chci být s rodinou, uvedl
(Zdroj: denik.cz),
15.05. – téma: Hazard loni spolykal téměř 40 miliard korun. Výrazně posiluje hraní na internetu
(Zdroj: CT24.cz),
21.05. – téma: V Česku bují závislost na lécích, varuje končící národní protidrogový koordinátor
(Zdroj: Seznam Zprávy),
31.05. – téma: Sehnat vodku v supermarketu je pro šestnáctileté hračka. Pokladní řeší fronty, ne
občanky (Zdroj: Aktuálně.cz),
27.06. – téma: Zvažme, zda nepovolit rekreační užívání konopí, řekl odcházející protidrogový
koordinátor Jindřich Vobořil (Zdroj: Novinky.cz),
27.06. – téma: Boj se závislostmi. Nová protidrogová strategie doporučuje zdražení cigaret
i alkoholu (Zdroj: denik.cz),
28.06. – téma: Vobořil představil strategii, doporučuje zdražení cigaret a pití (Zdroj: Euro, Zdn.cz),
06.07. – téma: Obce omezují kasina a herny, příjmy z nich přitom některým rostly (Zdroj:
Týden.cz),
18.07. – téma: Světová zdravotnická organizace chce brzdit Čechy v pití alkoholu, v Evropě jsou
na špičce statistik (Zdroj: iRozhlas.cz),
20.07. – téma: Češi jsou v konzumaci alkoholu druzí, více pijí už jen Litevci. Před pěti lety byli
osmí (Zdroj: Hospodářské noviny, iHNed.cz),
01.08. – téma: Protidrogovou politiku vlády povede Jarmila Vedralová. ,Nejhorší možná volba,‘
kritizuje ji její předchůdce (Zdroj: iRozhlas.cz),
02.08. – téma: Nejdřív budu pracovat na nové protidrogové strategii, plánuje Vedralová (Zdroj:
denik.cz),
13.08. – téma: Státní správu už neobsazují odborníci, ale lidé na základě politických dohod, říká
Vobořil o své nástupkyni (Zdroj: ČRO Plus),
21.08. – téma: Policie chystá rozsáhlé kontroly kvůli nalévání alkoholu dětem (Zdroj: Blesk),
22.08. – téma: České bary a herny čekají do konce roku celostátní kontroly, začíná akce HAD
2018 (Zdroj: Kurzy.cz),
23.08. – téma: Opíjejí se už dvanáctileté děti a rodičům to nevadí (Zdroj: Vitalia.cz),
24.08. – téma: Musíme řešit závislost dětí na mobilech, alkohol je moc dostupný, říká
protidrogová koordinátorka (Zdroj: Aktuálně.cz),
28.08. – téma: Jsme příliš tolerantní, říká nová protidrogová koordinátorka Vedralová (Zdroj:
Idnes.cz),
01.09. – téma: Zákaz prodeje alkoholu nezletilým kontrolují policisté i figuranti. V noci prošli
desítky podniků (Zdroj: CT24.cz),
12.09 – téma: Odbor protidrogové politiky: Výskyt intoxikací syntetickými kanabinoidy v Ostravě
(Zdroj: Parlamentní listy),

Stránka 27 (celkem 45)

13.09. – téma: Syntetické kanabinoidy putují do Evropy legálně, třeba jako hnojivo. Než se
stihnou zakázat, vyrobí se jiné (zdroj: CT24.cz),
13.09. – téma: OTÁZKY A ODPOVĚDI: Nebezpečná droga již usmrtila jednoho člověka. V oběhu
mohou být tisíce dávek (Zdroj: Lidové noviny, Lidovky.cz),
17.09. – téma: Policejní kontroly odhalily 67 nezletilých při pití alkoholu – výsledky prvního kola
celostátní akce HAD (Zdroj: Blesk),
17.09. – téma: S legalizací marihuany nesouhlasím, říká nová šéfka protidrogové politiky (Zdroj:
Právo, Novinky.cz),
26.09. – téma: Třináctiletí Češi pijí méně než před deseti lety, ukázal průzkum (Zdroj: Idnes.cz),
05.10. – téma: Národní linka pro odvykání kouření rozšiřuje služby: Od teď poradí i lidem
závislým na alkoholu a hazardním hraní (Zdroj: mednews.cz),
18.10. – téma: Reklama na alkohol by se měla omezit, není to dobrý příklad pro mladé, plánuje
ministr (Zdroj: CT24.cz),
25.10. – téma: Národní linka pro odvykání kouření rozšiřuje služby. Nově poradí i závislým na
alkoholu a hazardu (Zdroj: Reflex.cz),
06.11. – téma: Vyšší daně na alkohol a cigarety? Ministr zdravotnictví je pro (Zdroj: ECHO24),
06.11. – téma: Jak v Česku omezit spotřebu alkoholu? Reklama by mohla zmizet z televize,
ministr Vojtěch chce i vyšší daň (Zdroj: CT24.cz),
26.11. – téma: České ženy by měly v těhotenství více abstinovat (Zdroj: LN, Česká pozice),
29.11. – téma: Zdražme alkohol v Česku, vyzývá protidrogová koordinátorka. Nepomůže to, myslí
si výrobci alkoholu (Zdroj: iRozhlas.cz),
06.12. – téma: Triky i symbol společenského statusu. Čím dál víc dětí užívá e-cigarety s příchutí
(Zdroj: ČRO, iRozhlas.cz),
07.12. – téma: Výroční zpráva - přibývá problémových uživatelů opioidů. Látek, u nichž hrozí
těžká závislost (zdroj: CT24.cz),
10.12. – téma: Metla Čechů? Následky alkoholu stojí 59 miliard ročně, odborníci navrhli 10
doporučení (Zdroj: Euro zprávy),
10.12. – téma: Milion Čechů má problém s alkoholem, stojí za každou dvacátou smrtí (Zdroj:
Idnes.cz),
14.12. – téma: Výsledky z 2. kola akce HAD odhalily téměř 200 dětí pod vlivem alkoholu (Zdroj:
policie.cz),
19.12. – téma: Vládní protidrogová koordinátorka chce zdražit alkohol a omezit reklamu, léčba
stojí ročně 59 miliard. Nepomůže to, namítají výrobci (Zdroj: Hospodářské noviny, iHNed.cz),
28.12. – téma: Jarmila Vedralová: Zvýšení spotřební daně nesmí vést k nárůstu černého trhu
s alkoholem (Zdroj: ČRO, iRozhlas.cz),
30.12. – téma: Otevřeně nesouhlasím s legalizací konopí pro rekreační účely, říká národní
protidrogová koordinátorka Vedralová (Zdroj: Hospodářské noviny, iHNed.cz).
Celkem vyšlo v r. 2018 do srpna přes 270 článků a rozhovorů, v jejichž rámci byl citován národní
koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil, a od srpna do prosince 2018 přes
380 článků a rozhovorů, v nichž byla citována nová národní koordinátorka pro protidrogovou politiku
Mgr. Jarmila Vedralová. V průběhu celého r. 2018 bylo publikováno přes 190 článků a rozhovorů, které
zmiňovaly a citovaly také vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti doc.
MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D.
V rámci standardní mediální agendy proběhl v r. 2018 souvislý monitoring médií (monitoring výstupů),
včetně mediálních analýz. Jednotlivé mediální monitoringy a analýzy jsou uloženy na sekretariátu
RVKPP a jsou k dispozici k nahlédnutí zájemcům o dění v médiích týkající se protidrogové politiky.

3.6 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 Asociace nestátních organizací (dále „A.N.O.“),
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Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (dále „SNN“), Česká asociace adiktologů (dále „ČAA“),
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále „APSS“), 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 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 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 pracovní skupiny, do nichž jsou zapojeni odborníci
centrálních či regionálních institucí, zejména Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Státního
zdravotního ústavu (dále „SZÚ“), hygienické služby, A.N.O., SNN ČLS JEP, Společnosti soudního
lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Národního ústavu duševního zdraví a Kliniky adiktologie 1. LF
UK a VFN v Praze. V oblasti sběru trestněprávních dat jsou to Národní protidrogová centrála SKPV ČR,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii
a sociální prevenci, Vězeňská služba, Celní protidrogová jednotka Celní správy ČR, Probační a mediační
služba, 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 výbor/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,
Pracovní skupina k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na 2016–2020
Pracovní skupina KA 2 projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na
krajské úrovni“,
Komise pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí,
Meziresortní pracovní skupina pro prevenci a řešení problematiky bezdomovectví Ministerstva
práce a sociálních věcí,
Republikový výbor pro prevenci kriminality,
Pracovní skupina pro koordinaci dotačních programů v oblasti prevence kriminality Ministerstva
vnitra,
Meziresortní pracovní skupina k problematice kontroly tabáku při Ministerstvu zdravotnictví,
Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem při Ministerstvu
zdravotnictví,
Pracovní skupina k řešení drogové problematiky na Václavském náměstí PČR,
Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví,
Pracovní skupina pro tvorbu strategických dokumentů pro oblast omezení škod působených
alkoholem v rámci Zdraví 2020,
Rada Národního registru léčby uživatelů drog,
Rada Národního registru pitev provedených na odd. soudního lékařství,
Redakční rada odborného časopisu Adiktologie,
Redakční rada webových stránek Úřadu vlády ČR,
Rada programu BETA
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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 340 ks. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v ČR byla vydána v počtu 880 ks, Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v počtu 705 ks. Elektronická
podoba všech dosud vydaných publikací je k dispozici na www.drogy-info.cz.
V rámci vydavatelské činnosti bylo v r. 2018 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. Náklad v r. 2018 byl 1715 ks. Většina nákladu je distribuována podle
stálého distribučního seznamu – k 31.12. bylo v adresáři 1789 adres. Elektronická podoba periodika je
k dispozici na www.drogy-info.cz.
Čísla vydaná v r. 2018:
BRUNT, T. 2018. Testování drog jako nástroj minimalizace rizik u rekreačních uživatelů drog.
Zaostřeno (1): 1–12.
CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. 2018. Národní výzkum užívání návykových látek 2016. Zaostřeno
(2): 1–20.
ARPA, S. 2018. Ženy užívající drogy: otázky, potřeby, řešení, výzvy a význam pro politiku a praxi.
Zaostřeno (3): 1–16.
ROUS, Z. 2018. Hazardní hraní v České republice v roce 2017. Zaostřeno (4): 1–16.
ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P. 2018. Drogová situace v České republice v roce 2017. Zaostřeno (5): 1–
20.
Speciální čísla v anglickém jazyce:
ROUS, Z. 2018. Gambling in the Czech Republic in 2017. Zaostřeno (speciální číslo): 1-20. Připravuje
se k tisku.
Knižní publikace
MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z.,
TION LEŠTINOVÁ, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2018.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad
vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-219-7.
MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., TION LEŠTINOVÁ, Z., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B.,
KOZÁK, J., VLACH, T., KIŠŠOVÁ, L. 2018. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce
2017. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-210-4.

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. Stránky
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jsou veřejně přístupné, avšak přístup do aplikace je umožněn pouze registrovaným žadatelům o dotaci.
V r. 2018 proběhl upgrade aplikace.
Internetové stránky IPs RAS: rozvojadiktologickychsluzeb.cz
V květnu 2018 byl zahájen provoz webových stránek projektu IPs RAS. Na webu jsou informace
o projektu a jeho aktivitách, jako jsou pořádané workshopy, uskutečněné zahraniční studijní cesty
a další údaje. Web rovněž zpřístupňuje všechny dokončené výstupy projektu.
Internetové prezentace NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti aktuálně provozuje čtyři weby:
www.drogy-info.cz,
www.koureni-zabiji.cz,
www.hazardni-hrani.cz,
www.alkohol-skodi.cz.
NMS mimo jiné prezentuje svoji činnost také prostřednictvím sociální sítě Facebook, konkrétně profilu
drogy-info.cz.
Weby jsou provozovány na základě Národní strategie protidrogové politiky, kde v poslední strategii
přijaté na l. 2010–2018 spadají do části „Monitoring, výzkum, evaluace“, a akčních plánů realizace
Národní strategie protidrogové politiky; v akčním plánu na období 2016–2018 šlo o úkol č. 6.5.
Weby NMS jsou koncipovány jako „komplex webů“ se společnou grafickou identitou a na jednom
společném redakčním systému, základním webem jsou stránky drogy-info.cz a další weby tyto stránky
doplňují tak, aby poskytovaly přehlednou, jednoduchou a vizuálně přitažlivou formou informace
z dané oblasti pro širokou veřejnost, s přesahem do širší odborné veřejnosti (články v blogu jsou cíleny
i – například – na praktické lékaře). Nejpropracovanější z navazujících webů jsou stránky alkoholskodi.cz.
Editorství je zajištěno pracovníky NMS, tj. editorskou a redakční radou. Členy redakční rady jsou všichni
zaměstnanci NMS, předsedou je vedoucí NMS. Technická správa je zajištěna smluvně u Mousehouse
s.r.o.
Stránky jsou navázány na působnost NMS a jeho personální složení. Stránky jsou z technického
hlediska plně responzivní (přizpůsobené prohlížení jak na počítačích, tak na mobilních telefonech
a tabletech) a mají graficky odlehčenou podobu, odpovídající trendu prohlížení webu na mobilních
telefonech. V nové podobě stránek je hlavní důraz kladen na informace, které vznikají z činnosti NMS,
tzn. zejména obě výroční zprávy, odborné publikace a časopis Zaostřeno vydávané NMS, a dále na
Mapu pomoci, která podle analýz do r. 2015 byla nejnavštěvovanější částí webu. Mapa pomoci je
obsáhlá databáze kontaktů na pomáhající služby a zdravotnická zařízení zaměřené na všechny
závislosti (nejen nelegální drogy, což bylo původní zaměření Mapy pomoci).
V l. 2016–2018 byly připraveny a spuštěny další tři weby NMS:
Národní stránky pro podporu odvykání kouření na adrese koureni-zabiji.cz,
Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní na adrese hazardni-hrani.cz,
Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu na adrese alkohol-skodi.cz.
Jsou zaměřeny na širokou veřejnost a jejich cílem je poskytnout základní informace, jak odvyknout
užívání tabáku, resp. omezit škodlivé užívání alkoholu, resp. snížit škodlivé dopady problémového
hráčství hazardních her. Poskytují uživatelům také možnost sebetestování, a zejména a kontakty na
pomáhající služby a zdravotnická zařízení specializované na jednotlivé závislosti (odkazují na databázi
Mapa pomoci, umístěnou na drogy-info.cz) a jsou propojeny s Národní linkou pro odvykání kouření,
resp. alkoholu, resp. hraní hazardních her. Dynamickou částí těchto tří webů je blog, v něm jsou
anotace nebo citace článků převzatých z jiných zdrojů i vlastní články redakce. Adresa www.kourenizabiji.cz je uvedena na krabičkách cigaret. Umístění odkazu na web www.hazardni-hrani.cz na
internetových stránkách nabízejících hazardní hry je považováno za splnění informační povinnosti
provozovatele technické hry, resp. internetové hry podle zákona o hazardních hrách, tj. aby
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provozovatel technické hry v souladu s § 66 odst. 1 písm. b) a provozovatel internetové hry v souladu
s § 75 odst. 1 písm. c) uvedl na internetové stránce, respektive herním prostoru identifikační
a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým
hráčstvím.
V r. 2018 byly na stránkách drogy-info.cz a koureni-zabiji.cz externím technickým administrátorem
webu ve spolupráci s grafičkou průběžně řešeny úpravy vyžadující zásah programátora. Nejvýraznější
změnou na drogy-info.cz v r. 2018 byla úprava vzhledu homepage a změna obsahu sekcí Drogová
situace (https://www.drogy-info.cz/drogova-situace-2017) a Hazardní hraní (https://www.drogyinfo.cz/hazardni-hrani-2017), které původně obsahovaly kompletní výroční zprávy vkládané
programátorem, a po změně obsahují pouze souhrn výročních zpráv s odkazem na soubor PDF,
umístěné v sekci Publikace. V r. 2017 byla zřízena sekce Legislativa, její obsah byl vytvořen editorkou
webu za využití prvků, které již byly k dispozici v jiných částech webu.
Na stránkách koureni-zabiji.cz byly v r. 2018 externím technickým administrátorem webu ve spolupráci
s grafičkou řešeny úpravy homepage i všech podstránek, vyžadující zásah programátora. Změny
souvisely zejména s propagací Národní linky pro odvykání kouření a přizpůsobením pravého sloupce
s bannery vzhledu webů vytvořených v r. 2018. Rozšířena byla rovněž Knihovna obrazových varování
o náhledové fotografie u vysvětlujících textů a videa, jež poskytl SZÚ; při této úpravě byla nutná
spolupráce programátora a grafičky.
Stránky hazardni-hrani.cz byly naprogramovány v r. 2017, byl vytvořen jejich grafický vzhled a v tomtéž
roce byly zveřejněny, v r. 2018 byly rozšířeny o blog. Stránky alkohol-skodi.cz byly naprogramovány
v r. 2018, byl vytvořen jejich grafický vzhled a v tomtéž roce byly zveřejněny. Autory textů jsou
pracovníci NMS. Externí technický administrátor, zejména jeho grafička, spolupracovali na tvorbě webů
od samého počátku jejich přípravy a podíleli se i na koncepci a základní struktuře webů tak, aby texty
byly strukturovány podle potřeb responzivního webu (pro zobrazení na mobilních telefonech je
u webu alkohol-skodi.cz omezenější rozsah informací než na velkých obrazovkách), a aby obsah
stránek byl vzhledově přitažlivý. Vzorem pro ostatní weby v tomto ohledu jsou stránky alkoholskodi.cz, v rámci jejich přípravy byly vytvořeny další grafické a programovací nástroje použitelné při
aktualizaci obsahu a vzhledu ostatních webů z „rodiny“ webů drogy-info.
Poměrně vysokou návštěvnost zaznamenávají během krátké doby stránky koureni-zabiji.cz, spuštěné
v r. 2016. Přispívá k tomu zřejmě i fakt, že odkaz na ně je uveden na obalech tabákových výrobků.
Návštěvnost stránek strměji stoupá vždy poté, co je medializována problematika, jíž jsou stránky
věnovány, a po odeznění mediálního zájmu se opět ustaluje na stabilní úrovni. Stránky alkohol-skodi.cz
byly medializovány v červenci 2018 v souvislosti se zveřejněním zpráv OECD a WHO informujících
o vysoké míře spotřeby alkoholu v ČR.
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Za r. 2018 byla provedena analýza návštěvnosti internetových prezentací NMS – tabulka 4-1:
tabulka 4-1: Roky spuštění webů a ukazatele jejich návštěvnosti v r. 2018 (období 01.01.–31.12.2018), podle Google
Analytics
Ukazatele
drogy-info
kouření-zabíjí
alkohol-škodí
hazardní-hraní
Rok spuštění webu
2003
2016
2018
2017
Kompletní relaunch webu v roce
2015
–
–
–
Počet uživatelů celkem
85 898
53 155
8 999
1 986
Počet návštěv
117 985
66 722
10 915
2 414
Počet zobrazení stránek
294 489
126 624
30 270
4 165
Počet návštěv na uživatele
1,37
1,26
1,21
1,22
Počet stránek na 1 návštěvu
2,5
1,9
2,77
1,73
Průměrná doba trvání návštěvy (minuty)
02:08
02:03
02:35
01:41
Míra okamžitého opuštění (%)
61,1
59,1
52,2
58,8
Vracející se uživatelé (%)
13,7
14,4
10,3
9,5

Z analýzy chování a toku uživatelů vyplývá, že nejvyšší počet uživatelů se na stránku drogy-info.cz
(stránky ve stávající podobě v provozu od r. 2015; spuštěny v r. 2003) dostal přes výroční zprávu
zveřejněnou v html v sekci Drogová situace; druhý nejvyšší počet uživatelů přicházel přes homepage.
Třetí nejčastější vstupní stránkou byla Mapa pomoci. Nejčastější stránkou první interakce byla
homepage a Mapa pomoci. Nejvyšší denní počet uživatelů byl zaznamenán ve středu 10.01.2018 (1294
uživatelů). Nejčastější denní počet uživatelů se pohyboval v rozmezí 200–500 uživatelů.
U stránek koureni-zabiji.cz (v provozu od r. 2016) byla nejčastější vstupní stránkou Jak přestat, další
v pořadí byly homepage a stránka Proč přestat. Z homepage uživatelé nejčastěji přecházeli na stránku
Jak přestat a na test Jste závislí? Nejvyšší počet uživatelů byl zaznamenán v úterý 02.01.2018
(287 uživatelů) a v pondělí 30.07.2018 (284). Denní počet uživatelů se nejčastěji pohyboval v rozmezí
100–200 uživatelů s poměrně častými výkyvy směrem nahoru k počtu 250 uživatelů.
U stránek hazardni-hrani.cz (spuštěny v srpnu 2017) byla nejčastější vstupní stránkou homepage, a z ní
uživatelé nejčastěji přecházeli na testy a na sekci Fakta. Denní počet uživatelů se pohyboval
v jednotkách osob pouze s občasným nárůstem nad 10 uživatelů za den; nejvyšší denní počet byl
zaznamenán ve středu 21.11.2018 (47 uživatelů). Medializace této stránky dosud neproběhla, stránka je
prozatím v podobě „mini verze“ a před medializací by měla být rozšířena o další informace. Odkazem
na stránku hazardni-hrani.cz mohou provozovatelé naplnit ustanovení, které jim ukládá odkazovat na
služby poskytující pomoc (léčbu) hráčům hazardních her, proto bylo zveřejnění stránek uspíšeno oproti
původnímu předpokladu.
U stránek alkohol-skodi.cz (spuštěných v lednu 2018) byla nejčastější vstupní stránkou homepage,
a z ní uživatelé nejčastěji přecházeli na testy a kalkulačky. Denní počet uživatelů se zprvu pohyboval
v jednotkách osob se strmým nárůstem ve dnech 29.07.2018 a 30.07.2018, kdy byl denní počet
uživatelů 1149, resp. 2039. Tato výrazná „špička“ zájmu o web následovala poté, co byly stránky
medializovány v souvislosti se zprávami OECD a WHO a tiskovou zprávou odboru protidrogové politiky
s názvem „1,5 milionu lidí má v ČR nakročeno k závislosti na alkoholu. Pomoci mají i nové národní
stránky alkohol-škodí.cz“ z 20.07.2018 (https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/15-milionu-lidi-ma-v-cr-nakroceno-k-zavislosti-na-alkoholu--pomoci-maji-i-nove-narodni-strankyalkohol-skodi-cz-167685/). Od té doby se počet uživatelů pohybuje v desítkách uživatelů denně
s mírným dalším nárůstem v měsících listopadu a prosinci 2018.

4.3 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností
EndNote
Databáze obsahuje celkem 6635 záznamů (leden 2019) 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.
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Distribuční seznam
Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti obsahoval
v r. 2018 celkem téměř 1784 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 legálních i nelegálních drog a patologickým hráčům, která obsahuje 1693 záznamů.
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků
5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2018
V r. 2018 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami, alkoholem,
nikotinem a jinými návykovými látkami, včetně problematiky patologického hráčství, s celkovou
částkou 241.230.074 Kč, z toho prostředky státního rozpočtu určené na běžné a kapitálové výdaje činily
220.061.000 Kč a prostředky ve výši 21.169.074 Kč byly účelově určené na realizaci zahraničních grantů
(grant HA-REACT a grant EMCDDA) a projektu ESIF „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 31.12.2018 bylo
realizováno v celkovém objemu 189.106.314 Kč s vykázanou celkovou úsporou rozpočtových
prostředků ve výši 52.123.760 Kč. Toto nižší čerpání bylo v r. 2018 ovlivněno zejména nerozdělením
40.323.000 Kč v rámci posledního mimořádného kola dotačního řízení RVKPP, které se konalo po
zvýšení finančních prostředků určených na dotace poskytované na realizaci projektů protidrogové
politiky, které MF ČR provedlo až 26.09.2018. Ve 4. čtvrtletí r. 2018 měli příjemci již jen omezené
možnosti pro realizaci původních záměrů na zřízení nových služeb či navýšení kapacity stávajících
služeb v r. 2018. Realizaci těchto záměrů se přesunula do r. 2019. Další významnou položkou
nečerpaných výdajů je nevyčerpaných 8.666.219 Kč u projektu ESIF, jejichž objem se sice daří
projektovému týmu snižovat, ale posun termínu zahájení projektu o 8 měsíců v r. 2016 a zpoždění
v realizacích veřejných zakázek v r. 2017 se ještě nepodařilo plně vyrovnat. Ostatní nečerpané
prostředky státního rozpočtu tvoří např. nečerpání prostředků u grantového projektu HA-REACT
v objemu 1.229.008 Kč, na kterém se nejvíce podílí problematické zabezpečení rozpočtování
dostatečně vysoké české části grantu pro příjem evropské části finančních prostředků, jejíž zaslání na
účet Úřadu je plně v kompetenci finského koordinátora grantu. Výši úspory běžných a investičních
prostředků v rámci ukazatele Program protidrogové politiky (mimo prostředků určených na projekty
spolufinancované z EU) v r. 2018 v celkové výši 1.742.038 Kč ovlivnilo zejména zapojení
mimorozpočtových zdrojů grantu EMCDDA z rozpočtu EU ve výši 1.635.499 Kč, a tím uvolnění
prostředků státního rozpočtu v závěru roku v objemu 1.101.619 Kč (jednoroční smlouva o poskytnutí
grantu z EMCDDA na spolufinancování specifických aktivit NMS). Výši běžných rozpočtových
prostředků nečerpaných k 31.12.2018 významně ovlivnilo rovněž nižší čerpání prostředků na místní
šetření kvality služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky (209.582 Kč), odsunutí realizace
předtiskové přípravy vybraných materiálů určených ke zveřejnění do r. 2019 (70.000 Kč), zajištění
konferencí a seminářů ve II. pololetí 2018 vlastními zaměstnanci po odstoupení externího dodavatele
od smlouvy (98.000 Kč), posunem dokončení sběru dat o užívání návykových látek zaměřených na
zkušenosti lékařů v ČR do r. 2019 (263.000 Kč).
Z celkového objemu čerpání finančních prostředků k 31.12.2018 ve výši 189.106.314 Kč bylo tedy
174.677.000 Kč čerpáno na dotace na realizaci 196 projektů protidrogové politiky a 2.837.962 Kč
představuje čerpání prostředků určených na zajištění odborné činnosti sekretariátu Rady v r. 2018. Na
upgrade a rozvoj webové aplikace pro administraci žádostí o poskytování dotací ze státního rozpočtu
na projekty protidrogové politiky bylo vyčerpáno celkem 347.875 Kč. Projekt ESIF vykázal v r. 2018
čerpání prostředků v celkové výši 7.028.426 Kč, čerpání prostředků ve výši 944.053 Kč vykazuje grant
HA-REACT a celkem 3.270.998 Kč bylo čerpáno k 31.12.2018 v rámci grantu EMCDDA.

5.2 Čerpání finančních prostředků v roce 2018
5.2.1

Finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti nelegálních návykových látek,
hazardního hraní, alkoholu a tabáku

V r. 2018 byla realizována tři kola dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
V rámci standardního kola dotačního řízení Rada schválila dotace v celkové výši 174.677.000 Kč, kde
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bylo podpořeno celkem 196 projektů protidrogové politiky. Strukturu v členění podle právní
subjektivity příjemce dotace, podle typu poskytovaných služeb a distribuce do jednotlivých oblastí
podpory ve stavu k 31.12.2018 uvádějí následující tabulky.
Strukturu dotací pro oblast alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a hazardního hraní
v r. 2018 podle právní subjektivity příjemce dotace v Kč popisuje tabulka 5-1: Podíl právních forem u
dotací pro služby integrované protidrogové politiky v r. 2018.
tabulka 5-1: Podíl právních forem u dotací pro služby integrované protidrogové politiky v r. 2018
Právní forma
Požadavek
Dotace
Církev
17 927 866
8 644 000
obecně prospěšná společnost
114 843 048
64 367 000
příspěvková organizace kraje
220 000
126 000
příspěvková organizace obce
324 000
324 000
příspěvková organizace státu
2 511 736
912 000
společnost s ručením omezeným
3 800 229
440 000
Spolek
35 572 050
22 102 000
Ústav
120 313 732
75 892 000
veřejná vysoká škola
1 086 100
0
zájmové sdružení právnických osob
3 587 740
1 870 000
Celkový součet
300 186 501
174 677 000

Strukturu dotací pro oblast alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a hazardního hraní
v r. 2018 podle typu služeb v Kč popisuje tabulka 5-2: Součet požadavků a dotací u typů služeb
integrované protidrogové politiky v r. 2018.
tabulka 5-2: Součet požadavků a dotací u typů služeb integrované protidrogové politiky v r. 2018
Typ služby
Požadavek
Dotace
ADP – doléčovací programy
AL – ambulantní léčba
AL,SL – ambulantní a substituční léčba
DTX - detoxifikace
IVH – informace, výzkum, hodnocení
KPS – kontaktní a poradenské služby
KPS,TP - kontaktní a poradenské služby a terénní
programy
POR – poradenství
PP – primární prevence
RPTK – rezidenční péče v terapeutických komunitách
SL – substituční léčba
SP – stacionární péče
SV – adiktologické služby ve vězení
TP – terénní programy
Celkový součet

24 451 674
60 745 802
5 864 195
4 388 000
13 644 892
63 511 904
7 476 707

12 058 000
27 966 000
3 483 000
905 000
4 942 000
45 984 000
5 455 000

8 512 816
10 201 849
45 856 945
4 865 680
3 401 466
3 144 029
44 120 542

4 886 000
5 134 000
30 544 000
1 342 000
2 556 000
1 807 000
27 615 000

300 186 501

174 677 000

Návrhy dotací rozdělených dle distribuce do jednotlivých oblastí podpory popisuje tabulka 5-3: Návrhy
dotací rozdělené podle oblastí podpory v r. 2018.
tabulka 5-3: Návrhy dotací rozdělené podle oblastí podpory v r. 2018
Oblast podpory
Požadavek
Dotace
Alkohol
Alkohol, drogy
Alkohol, tabák
Drogy
Gambling
Integrované sl.
Tabák
Celkový součet

6 181 824
2 807 770
1 361 936
236 778 830
37 719 468
11 853 634
3 483 039
300 186 501

650 000
2 061 000
0
143 593 000
21 103 000
5 349 000
1 921 000
174 677 000
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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. upgrade a rozvoj elektronické aplikace pro
administraci dotačního řízení (cca 347.875 Kč) a na její provozní servis (26.136,00 Kč), na zajištění
procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog a hazardní hráče, v jehož rámci bylo
spolufinancováno 37 místních šetření (v r. 2018 bylo uhrazeno 438.227 Kč) a na zabezpečení sběru,
čištění a kontroly dat v rámci monitorování situace a stavu v oblasti užívání návykových látek a v oblasti
závislostí (1.075.391 Kč). Rozpočtové prostředky byly použity rovněž na informační a publikační
činnost. Na předtiskovou přípravu a tisk informačních a metodických publikací a materiálů bylo
vynaloženo 531.440 Kč. Další prostředky byly vynaloženy na zabezpečení překladů textů určených ke
zveřejnění (cca 282.029 Kč), výdaje za služby spojené s ICT – např. správa informačního portálu
www.drogy-info.cz, úpravy informačního portálu a webhosting www.drogove-sluzby.cz (458.342 Kč), na
zabezpečení realizace národních konferencí a seminářů v I. pololetí r. 2018 (98.000 Kč). Významnou
položkou ve výdajích sekretariátu Rady byla úhrada členského příspěvku ČR za členství v Pompidou
Group Rady Evropy (cca 495.932 Kč).
Do financování výše uvedených výdajů, z nichž většina se týká realizací Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti, byly z části zapojeny prostředky z rozpočtu EU, jak je uvedeno již
v bodě 5.1 této zprávy.
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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 jeho ředitelka, případně jí jmenovaní zástupci.
Spolupráce s mezinárodními institucemi
Česká republika, prostřednictvím sekretariátu Rady, 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 se CND
a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik (dále „INCB“). V r. 2018 byla hlavním tématem příprava
na ministerský segment CND (14.–15.03.2019), na kterém proběhne revize globální protidrogové
politiky s vyhlídkou na dalších 10 let. Vzhledem k výše zmíněnému se členské státy CND během
podzimu scházely ve Vídni na mezisesionálních setkáních, na kterých hodnotily implementaci
dosavadních mezinárodních závazků, tj. Politické deklarace 2009 a jejího akčního plánu a sedmi
doporučení výstupního dokumentu UNGASS a pokračovaly v diskuzích o podobě budoucí globální
protidrogové politiky, která proběhne na jaře v r. 2019.
V r. 2018 probíhala na úrovni EU implementace Akčního plánu na období 2017-2020. Členské státy EU
se během r. 2018 věnovaly zejména diskusím o podobě společné pozice EU směrem k revizi globální
protidrogové politiky v r. 2019. Důležitými body, které se dostávaly do popředí příprav je zejména
otázka stanovení cílů protidrogové politiky po r. 2019 a také podoba dokumentu, který bude výstupem
ministerského segmentu v r. 2019.
V listopadu 2018 vstoupil v účinnost legislativní balíček, tj. směrnice a nařízení o nových
psychoaktivních látkách (dále „NPS“). 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 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). Ředitelka sekretariátu je členem Správní rady EMCDDA a účastní se
jejích pravidelných zasedání v Lisabonu (dvakrát ročně). V rámci zasedání Správní rady ČR aktivně
participovala na výměně názorů týkající se osvědčených postupů u intervencí v oblasti snižování
poptávky zejména v oblastech intervence harm reduction, standardů kvality a s tím související
certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Sekretariát rovněž participoval na externím
hodnocení EMCDDA za období 2013–2018.
V r. 2018 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
10 workbooků shrnujících data o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017 (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 a právní rámec), dále cca 29 standardních
tabulek a strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v r. 2018. Dále NMS odeslalo Závěrečnou
zprávu o činnosti systému včasného varování v ČR v r. 2017 a Průběžnou zprávu o činnosti systému
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včasného varování v ČR v r. 2018, Zprávu o aktivitách v r. 2017, 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.
ČR 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. Zástupce sekretariátu Rady se pravidelně dvakrát do roka účastní setkání stálých
korespondentů této skupiny. 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 r. 2018 dvě školení týkající se hodnocení rozvoje, implementace a dopadů
protidrogové politiky („Evaluating the development, implementation and impact of drug policy“).
Hlavní událostí v rámci zasedání Pompidou Group byla v r. 2018 ministerská konference. Na konferenci
byl schválen Pracovní program na období 2019–2022 a dokument Mise, organizace, vedení a pracovní
metody Pompidou Group. Byla také přijatá Stavangerská deklarace jako výstupní dokument této
konference. ČR se také podílelo na přípravě a připomínkování stanoviska upozorňujícího např. na
nezamýšlené důsledky protidrogových politik, výši nákladů těchto nezamýšlených důsledků („statement
on cost and unintended consequences of drug control policies“) nebo substituční léčbu závislosti na
opioidech („Opioid agonist treatment: Guiding principles for legislation and regulations”).
Sekretariát Rady spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO či Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále „OSCE“), a účastní se seminářů a konferencí pro sdílení
zkušeností a praxe organizované zahraničními partnery, například neziskovými organizacemi
zaměřenými na protidrogovou politiku.
ČR je v zahraničí považována za příklad země s progresivní protidrogovou politikou, jež sleduje
vyváženou politiku založenou na vědeckých poznatcích a disponuje kvalitním know-how. Z tohoto
důvodu 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 červnu 2018 zúčastnil výroční konference k druhé fázi projektu
COPOLAD (tématem byla role žen v protidrogové politice a porozumění jejich specifickým potřebám
a definování modelů a přístupů, jak jim čelit), stejně jako setkání obou regionů na vysoké úrovni (EUCELAC), kde byla schválena společná politická deklarace. COPOLAD II i v r. 2018 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.
Sekretariát také spolupracuje se zahraničními poskytovateli služeb pro drogově závislé
(např. v Rakousku, Německu, Velké Británii). Pro potřeby projektu IPs RAS proběhla studijní návštěva
v Nizozemí a Švédsku za účelem bližšího seznámení se systémem plánování místních drogových
služeb. Sekretariát rovněž v srpnu 2018 hostil delegaci z Filipín. 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
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dokumentů, které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají více či méně závazný charakter, je
proto v zájmu ČR ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu. Tyto skutečnosti vyplývají
především z členství ČR v EU a z členství ČR v CND.

6.2 Účast sekretariátu Rady na akcích pořádaných mezinárodními
organizacemi
Leden 2018
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Únor 2018
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Lisabon, Portugalsko - Vzdělávací akce skupiny Pompidou: hodnocení rozvoje, implementace
a dopadů drogové politiky
Březen 2018
Vídeň, Rakousko - 61. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND)
Duben 2018
Stockholm, Švédsko - Studijní návštěva za účelem ziskání informací pro ESF projekt OPK
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Lisabon, Portugalsko - Pracovní setkání Using Xchange criteria for the selection
Květen 2018
Sofie, Bulharsko – Setkání národních protidrogových koordinátorů
Lisabon, Portugalsko - Každoroční setkání pracovní skupiny EMCDDA – Prevalence a vzory užívání
drog v obecné populaci (GPS)
Benátky, Itálie - Vzdělávací akce skupiny Pompidou: hodnocení rozvoje, implementace a dopadů
drogové politiky
Lisabon, Portugalsko - Pre-Reitox Meeting and 58th Reitox Heads of Focal Points
Vilnius, Litva - Národní konference k protidrogové politice
Utrecht, Nizozemí - 2. Mezinárodní seminář integrované péče v rámci HA-REACT
Lisabon, Portugalsko - Studijní návštěva v rámci projektu HA-REACT
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Červen 2018
Sofie, Bulharsko - XX. setkání států EU-CELAC na vysoké úrovni
Trnava, Slovensko - Konference „Nové trendy v oblasti podpory zdravého životního stylu“
Lisabon, Portugalsko - 18. výroční meeting systému včasného varování sítě Reitox
Štrasburk, Francie - Zasedání stálých korespondentů skupiny Pompidou
Bogatynia, Polsko - Konference „Drogová závislost nezná hranic“
Budapešť, Maďarsko - Vzdělávací akce skupiny Pompidou: hodnocení rozvoje, implementace
a dopadů drogové politiky
Amsterdam, Nizozemí - Studijní návštěva za účelem ziskání informací pro ESF projekt OPK
Sofie, Bulharsko - 3. výroční setkání programu spolupráce COPOLAD
Lisabon, Portugalsko - Pracovní skupina EMCDDA – Problémové užívání drog (PDU)
Frankfurt, Německo - Letní škola BETRAD: Zlepšování péče o stárnoucí uživatele drog
Vídeň, Rakousko - Schůzka v rámci Komise OSN pro narkotika (CND)
Lisabon, Portugalsko - Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy
a závislosti (EMCDDA)
Červenec 2018
Londýn, Velká Británie - Kulatý stůl k reformě budoucí protidrogové politiky
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Září 2018
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Vídeň, Rakousko - Mezisesionální schůzka v rámci Komise OSN pro narkotika (CND)
Lisabon, Portugalsko - Výroční zasedání k indikátoru Drug-Related Infectious
Lisabon, Portugalsko - Konference mezinárodní sítě pro hepatitidy u uživatelů drog (INHSU)
a sympozium Gilead k eliminaci VHC
Říjen 2018
Vídeň, Rakousko - Setkání národních protidrogových koordinátorů
Lisabon, Portugalsko - Technical meeting TDI
Lisabon, Portugalsko - Setkání národních řešitelských týmů studie ESPAD a pravidelné setkání
řídícího výboru projektu ESPAD (Steering Committee) ke koordinaci realizace projektu ESPAD
v Evropě
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Lisabon, Portugalsko - Reitox Academy on Communication and Reitox
Vídeň, Rakousko - Mezisesionální setkání v rámci Komise OSN pro narkotika (CND)
Listopad 2018
Lisabon, Portugalsko - 7th Extended Reitox Network Meeting and 59th Reitox Head of Focal
Points Meeting
Brusel, Belgie - Konference na téma zahrnutí občanské společnosti do drogových politik
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy (HDG)
Bukurešť, Rumunsko - Závěrečná konference k projektu HA-REACT
New York, USA - Setkání na pozvání The Drug Policy Alliance
Stavanger, Norsko - Setkání stálých korespondentů skupiny Pompidou a ministerská konference
skupiny Pompidou
Edinburgh, Skotsko - Setkání v rámci projektu Monitorování národních politik týkajících se
spotřeby alkoholu a snižování škod (MOPAC)
Prosinec 2018
Vídeň, Rakousko - 61. obnovené setkání Komise OSN pro narkotika (CND)
Lisabon, Portugalsko - Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy
a závislosti (EMCDDA)
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7 Výhled činností na rok 2019
7.1 Materiály nelegislativní povahy předložené k projednání vládou
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2019).
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2018 (červen 2019).
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2018 (listopad 2019).

7.2 Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky
Vyhodnocení Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (březen 2019)
Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (březen 2019).
Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní (březen 2019).
Závěrečné zhodnocení plnění Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015–
2018 (březen 2019),
Závěrečné zhodnocení plnění Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro
období 2015–2018 (březen 2019),
Příprava a schválení Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním
chováním na období 2019–2027 (březen 2019),
Realizace a koordinace projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci
integrované protidrogové politiky (OP Zaměstnanost).

7.3 Aktivity Drogového informačního systému na r. 2019
Příprava Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018 (NMS)
Příprava Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2018 (NMS)
Příprava Výroční zprávy o stavu ve věcech alkoholu v r. 2018 (MZ/SZÚ)
Příprava Výroční zprávy o stavu ve věcech tabáku v r. 2018 (MZ/SZÚ)
***
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8 Zkratky
A.N.O.

Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby
ohrožené závislostním chováním

AP hazard

Akční plán pro oblast hazardních her

AP

akční plán

CELAC

Společenství latinskoamerických a karibských států

CND

Komise OSN pro narkotika

COPOLAD

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

ČAA

České asociace adiktologů

DRID

Drug-related infectious diseases (klíčový indikátor infekce spojené s užíváním drog)

DRD

Drug-related deaths and mortality (klíčový indikátor úmrtí spojená s užíváním drog
a mortalita uživatelů drog)

EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

ESF

Evropský sociální fond

ESPAD

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách

GPS

General population surveys (klíčový indikátor užívání drog v obecné populaci)

HA-REACT

Evropský projekt „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm
Reduction"

HDG

Horizontální skupina pro drogy Rady EU

HMP

Hlavní město Praha

ICT

Informační a komunikační technologie

INHSU

Mezinárodní organizace zabývající se řešením problematiky infekční hepatitidy
u uživatelů návykových látek

INCB

Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik

IPs RAS

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové
politiky (Individuální projekt systémový Rozvoj adiktologických služeb)

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MOPAC

projekt Monitorování národních politik týkajících se spotřeby alkoholu a snižování
škod

MPK

Meziresortní protidrogová komise

MPS KOTA

Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami
působenými tabákem

MPS SPA

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NMS

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

NPS

nařízení o nových psychoaktivních látkách

OKF

Oddělení koordinace a financování
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OPK

Odbor protidrogové politiky

OPK

Odbor protidrogové politiky

OSCE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

PČR

Policie ČR

PDU

Problem drug use (klíčový indikátor problémové užívání drog)

Pompidou Group
Skupina pro spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu
s drogami při Radě Evropy
PS

pracovní skupina

RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

SNN ČLS JEP

Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TDI

The Treatment demand (klíčový indikátor žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog)

UNODC

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

VHC

virová hepatitida typu C

VZRe

Výbor zástupců regionů

VZRI

Výbor zástupců resortů a institucí

WHO

Světová zdravotnická organizace
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