Výroční zpráva o činnosti
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
za rok 2015

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vznik: 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 a dne 20. října 2014 usnesením vlády č. 858 rozšířen mandát Rady na
integrovanou protidrogovou politiku, tzn. zaměřenou na politiku legální, nelegálních návykových látek
a hazardního hraní.

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ● http://rvkpp.vlada.cz ● http://dotace-drogy.vlada.cz ● www.drogy-info.cz/

Úvod
Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od
r. 1993. Dne 03.03.1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise (dále „MPK“)
Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi
osmi věcně příslušnými ministry. Statut poradního orgánu vlády získala MPK usnesením
vlády ze dne 26.05.1993 č. 275. V r. 2002 byla MPK přejmenována na Radu vlády pro
koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Jejími členy od počátku byli ministři
příslušných resortů, do jejichž působnosti problém užívání drog ve společnosti nějak
zasahuje.
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 praktické implementaci národní strategie a jejích
akčních plánů na centrální a místní úrovni.
Statut MPK i Rady byl několikrát aktualizován. K významné aktualizaci došlo 12.12.2007
usnesením vlády č. 1389, kdy se Rada rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to
o zástupce Asociace krajů České republiky (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního
města Prahy), dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně (dále „SNN ČLS JEP“) a konečně o zástupce nestátních
organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí. Tímto krokem byla
formálně uznána úloha a postavení odborné veřejnosti a neziskových organizací při tvorbě
protidrogové politiky. Jejich členství bylo opětovně potvrzeno usnesením vlády č. 685 ze dne
14.09.2011, kdy vláda dále rozšířila členy Rady o experta jmenovaného předsedou Rady
(např. poradce předsedy vlády pro protidrogovou politiku).
Poslední významná změna byla schválena dne 20.10.2014 usnesením vlády č. 858. Vláda
schválením nového statutu Rady rozhodla o rozšíření působnosti Rady na tzv. integrovanou
protidrogovou politiku, kterou se rozumí politika v oblasti návykových látek a patologického
hráčství, s nimi souvisejících závislostních poruch a dalších zdravotních a sociálních dopadů
a souvislostí. V souladu s tímto zaměřením vláda rozšířila členství v Radě o další tři členy –
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů.
Rada v r. 2015 zasedala 5x a 4x hlasovala formou per rollam. K významnějším tématům
projednávaným na Radě a v jejích poradních orgánech patřilo zejména schválení nových
standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy protidrogové politiky, dále v souladu
s integrací protidrogové politiky byl schválen Akční plán realizace Národní strategie
protidrogové politiky (dále „NSPP“) na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní a také
první Výroční zpráva o hazardním hraní za rok 2014. Dále byla schválena druhá revize
NSPP na období 2010–2018, jejímž účelem je akcentace tématu kontroly tabáku v kontextu
integrované protidrogové politiky. Původní důraz strategie na problematiku nelegálních látek
byl doplněn v první revizi o výslovné zahrnutí problematiky alkoholu a hazardního hraní a
druhou revizí je strategie doplněna o oblast kontroly tabáku. Revizí nedochází k zásadní
změně v koncepci nebo principech české protidrogové politiky, ale explicitně se naplňuje
deklarované zaměření protidrogové strategie na celou oblast návykových látek a závislostí.
Rovněž v červenci 2015 byly projednány Akční plán k omezení škod působených alkoholem
v ČR pro období 2015 až 2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR pro období 2015
až 2018. V průběhu roku 2015 se RVKPP zabývala rovněž revizí svých poradních a
pracovních orgánů. Zde došlo ke změně struktury těchto orgánů a současně ke změnám ve
statutech výborů.
Další významnou agendou Rady je projednávání dotací v rámci dotačního řízení Rady na
projekty protidrogové politiky. Dotační okruh zaměřený na zajištění základní dostupnosti
služeb pro uživatele nelegálních drog byl vyhlášen v objemu 86,156 mil. Kč. Rada také
v r. 2014 vyhlásila dotační okruh zaměřený na oblast patologického hráčství v objemu
5,0 mil. Kč.
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Rada dále pravidelně projednávala návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti
programů a služeb pro uživatele drog a další informace z oblasti protidrogové politiky.
Rada má k dispozici stálé poradní orgány, v jejich struktuře schválila v roce 2015 významné
změny. Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila Rada celkem pět stálých pracovních
výborů, jejichž činnost zajišťuje sekretariát Rady a 7 stálých pracovních skupin, sekretariát
Rady zajišťuje činnost 3 z nich.
Rada i v r. 2015 naplnila svůj mandát a zůstává v oblasti protidrogové politiky
nezastupitelným orgánem s vysokou autoritou. Její dlouhodobé působení je zárukou
kontinuity a stability protidrogové politiky České republiky.
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1

Předseda a členové Rady

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

Funkce v reprezentované
instituci

Funkce v Radě

Členem Rady
od

Mgr. Bohuslav Sobotka

předseda vlády

předseda

29.01.2014

Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel Odboru protidrogové
politiky

výkonný
místopředseda

16.06.2010

MUDr. Svatopluk Němeček,
MBA

ministr zdravotnictví

člen

29.01.2014

Milan Chovanec

ministr vnitra

člen

29.01.2014

PhDr. Marcel Chládek, MBA

ministr školství, mládeže
a tělovýchovy
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy

člen

29.01.2014

členka

17.06.2015

Mgr. Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních
věcí

členka

29.01.2014

Prof. JUDr. Helena Válková,
CSc.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministryně spravedlnosti

členka

29.01.2014

ministr spravedlnosti

člen

12.03.2015

MgA. Martin Stropnický

ministr obrany

člen

29.01.2014

Ing. Andrej Babiš

1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí

člen

29.01.2014

Mgr. Jiří Dienstbier

ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu

člen

29.01.2014

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

člen

20.10.2014

Ing. Jan Mládek, CSc.

ministr průmyslu a obchodu

člen

20.10.2014

zástupce Rady Asociace
krajů České republiky –
hejtman Ústeckého kraje

člen

18.07.2014

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Oldřich Bubeníček
Mgr. Ondřej Sklenář

předseda České asociace
adiktologů

člen

29.10.2014

MUDr. Petr Popov

předseda Společnosti pro
návykové nemoci České
lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně

člen

15.01.2011

Mgr. Sylva Majtnerová

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

členka

15.01.2011

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou
Rady

člen

01.10.2011
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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 ze dne 19.06.2002 č. 643. Toto odborné pracoviště zajišťuje sběr, analýzu
a interpretaci dat o jednotlivých aspektech užívání návykových látek a hazardním hraní.
Každoročně vypracovává zhodnocení drogové situace a realizovaných opatření v podobě
Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a o od r. 2014 zhodnocení stavu v oblasti
hazardního hraní a přijatých opatření v podobě Výroční zprávy o stavu ve věcech hazardního
hraní v ČR.
Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu
Rady vykonává Odbor protidrogové politiky (dále „OPK“), který tvoří dvě oddělení – Oddělení
koordinace a financování protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko pro ddrogy a
závislosti (NMS).
Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2015 a odpovědnosti (stav
k 31.12.2015):
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Odbor protidrogové politiky (OPK)
Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel odboru, výkonný
místopředseda Rady,
národní protidrogový
koordinátor

řízení sekretariátu Rady
a odpovědnost za jeho činnost,
plnění úkolů vyplývajících z funkce
výkonného místopředsedy Rady
a národního protidrogového
koordinátora

Eva Špačková

asistentka ředitele
odboru

administrativní, organizační
a koordinační zajištění agend
ředitele odboru a chodu
sekretariátu odboru

Oddělení koordinace a financování (OKF)
Ing. Lucia Kiššová

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za
jeho činnost

JUDr. Petr Charypar

referent, od 01.12.2015
vládní rada

horizontální koordinace
protidrogové politiky, legislativa,
právo

Ing. Renata Konvalinová

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

financování protidrogové politiky,
dotace a kontrolní činnost,
rozpočtář OKF

Daniel Dárek

referent, od 01.12.2015
vládní rada

financování protidrogové politiky,
horizontální koordinace, evropské
fondy, dotace

Tomáš Klíma, DiS.

referent, od 02.11.2015
vrchní referent

kvalita služeb protidrogové politiky,
dotace

Bc. Tomáš Sadílek

referent, od 04.01.2016
vládní rada

analytik, zahraniční spolupráce
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Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS)
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

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

monitoring a výzkum
- trestněprávní oblast
- drogové trhy
- systém včasného varování před
novými drogami

Mgr. Barbara Janíková

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

monitoring a výzkum
- infekční nemoci spojené
s užíváním drog
- léčba a služby pro uživatele drog

Mgr. Pavla Chomynová
(úvazek 0,5)

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

monitoring a výzkum
- populační a školské průzkumy,
geografické projekce dat

Ing. Libuše Knytlová
(pracuje pro celý odbor)

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

ekonomika, rozpočet a financování,
zahraniční granty

Mgr. Zuzana Tion Leštinová

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní

Mgr. Zdeněk Rous
(úvazek 0,5)

referent, od 01.12.2015
vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní

Mgr. Barbora Drbohlavová
(úvazek 0,5)

referentka, od
01.12.2015 vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní
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Přehled činnosti Rady

3.1

Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata

V r. 2015 se uskutečnilo pět jednání Rady:
Jednání Rady dne 03.03.2015 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

II.

Certifikace – návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům
protidrogové politiky

III.

Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické
služby

IV.

Revize poradních a pracovních orgánů Rady

V.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až
2018 pro oblast hazardního hraní

VI.

Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v roce 2015

VII.

Různé

Jednání Rady dne 07.05.2015 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II.

Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky

III.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

IV.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až
2018 pro oblast hazardního hraní

V.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až
2015 (průběžné hodnocení k 31.12.2014)

VI.

Analýza a řešení vlivu ESF na financování služeb pro uživatele návykových látek a
návrh řešení v případě výpadku tohoto zdroje

VII.

Plánované legislativní a nelegislativní úkoly vlády v roce 2015

VIII.

Různé

Jednání Rady dne 23.07.2015 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II.

Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové
politiky

III.

Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů a aktivit v oblasti protidrogové politiky
na rok 2016

IV.

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za rok 2014

V.

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až
2018 pro oblast hazardního hraní

VI.

Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018

VII.

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR pro období 2015 až 2018

VIII.

Různé
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Jednání Rady dne 24.08.2015 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II.

Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku

III.

Revize pracovních orgánů RVKPP

IV.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2014

V.

Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku
a hazardu v ČR za rok 2014

VI.

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

VII.

Informace o průběhu jednání 58. zasedání Komise pro narkotika ve Vídni

VIII.

Různé

Jednání Rady dne 10.11.2015 – základní projednávaná témata:
I.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP

II.

Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky

III.

Pracovní skupiny RVKPP
a. Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin
b. Statut Meziresortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem
(MPS SPA)
c. Statut Mezirezortní pracovní skupiny k problematice komplexní ochrany před
škodami působenými tabákem (MPS KOTA)

IV.

Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

V.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014

VI.

Informace o přípravě Valného shromáždění o drogách na nejvyšší úrovni –
UNGASS 2016

VII.

Různé

Rada hlasovala v r. 2015 celkem čtyřikrát také formou per rollam. V únoru 2015 schválila
návrh na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2015 z kapitoly Úřadu
vlády České republiky pro oblast nelegálních látek v celkovém objemu 86.156.000 Kč a pro
oblast patologického hráčství v celkovém objemu 5.000.000 Kč.
V červnu 2015 Rada hlasováním per rollam schválila Výroční zprávu o hazardním hraní
v České republice v roce 2014.
Hlasováním per rollam v říjnu 2015 byla Radou schválena Výroční zpráva o stavu ve věcech
drog v České republice v roce 2014.
Dále formou hlasování per rollam na přelomu roku 2015 a 2016 byla Radou schválena Druhá
výzva dotačního řízení RVKPP pro projekty protidrogové politiky na rok 2016.

3.2

Výbory a pracovní skupiny Rady

Pro zajištění realizace klíčových aktivit v oblasti protidrogové politiky má Rada zřízené stálé
pracovní orgány – výbory a pracovní skupiny. V souvislosti s revizí svých pracovních orgánů
Rada dne 24.08.2015 schválila změny ve struktuře těchto orgánů, došlo k jejich redukci a
současně byly zřízeny nové pracovní skupiny v návaznosti na rozšíření mandátu Rady na
integrovanou protidrogovou politiku. Přehled poradních orgánů Rady podává níže uvedená
tabulka.
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Přehled výborů a pracovních skupin RVKPP od r. 2015
Výbory

Pracovní skupiny

- Výbor zástupců resortů a institucí

-

PS pro problematiku nelegálních drog
PS pro problematiku hazardních her
PS pro problematiku alkoholu (MPS SPA)
PS pro problematiku tabáku (MPS KOTA)
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

- Výbor zástupců regionů
- Dotační výbor
- Výbor pro udělování certifikací
a kvalitu adiktologických služeb
- Poradní výbor pro sběr dat
o závislostech

3.2.1 Výbory Rady
Výbor zástupců resortů a institucí
Výbor zástupců resortů a institucí (dále „VZRI“) zřídila Rada dne 21.06.1999. Ve VZRI se
setkávají pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo instituci
odpovídají za realizaci opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky
postupu a spolupráce ve veřejné správě, zejména na centrální úrovni. V r. 2007 byl změněn
statut VZRI a řádnými členy se stali nově zástupci Úřadu vlády ČR – Sekce pro lidská práva,
SNN ČLS JEP, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby
pro osoby ohrožené závislostním chováním (dále „A.N.O.“), zástupci vysokých škol
a výzkumných pracovišť, aktualizací Statutu VZRI se v říjnu 2011 VZRI rozšířil o zástupce
České asociace adiktologů (dále „ČAA“).
V návaznosti na rozšíření mandátu Rady na integrovanou protidrogovou politiku byla dne
24.08.2015 usnesením RVKPP schválena změna Statutu VZRI, kterou došlo zejména
k rozšíření o další členy výboru – zástupce organizačních útvarů resortů majících v gesci
problematiku alkoholu, tabáku či hazardu, dále o zástupce Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Asociace krajů ČR.
Složení VZRI k 31.12.2015
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Martina Budinská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. David Pospíšil

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Jarmila Vedralová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Petr Novák

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát OPL
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Mgr. Marcel Wohlgemuth

Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jan Roneš

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Pavel Novotný

Ministerstvo financí ČR

Mgr. Karel Blaha

Ministerstvo financí ČR

plk Mgr.. Pavel Hoffman

Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství
cel, Celní správa ČR

Mgr. Aleš Hrubý

Celní správa ČR – alkohol a tabák

Mgr. Jaroslav Doskočil

Ministerstvo obrany ČR

Bc. Jakub Švec

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Bc. Tomáš Koňák

Ministerstvo spravedlnosti – Generální ředitelství
Vězeňské služby ČR

plk. Mgr. Jakub Frydrych

Národní protidrogová centrála služby kriminální
policie a vyšetřování Policie ČR

Ing. Ludmila Gočálová

Ministerstvo zemědělství ČR

MUDr. Viera Šedivá

Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Jana Klimentová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jiří Jílek

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Úřad vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro
drogy a závislosti

PhDr. Mgr. Andrea Baršová

Úřad vlády České republiky – Sekce pro lidská
práva, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace

Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

MUDr. Petr Nevšímal

Společnost pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Mgr. Jiří Richter

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

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Ondřej Sklenář

Česká asociace adiktologů

Ing. Jiří Horecký

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Mgr. Lenka Kadlecová

Asociace krajů ČR

VZRI se v r. 2015 sešel celkem čtyřikrát, a to 05.02., 21.04., 02.07. a 26.10. Jednání
souvisela především s přípravou jednání Rady.
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Výbor zástupců regionů
Výbor zástupců regionů (dále „VZRe“) byl ustaven dne 21.09.2007 za účelem zefektivnění
koordinace mezi státem a samosprávou. VZRe nahradil pracovní skupinu Vertikální
koordinace protidrogové politiky, která byla zřízena v r. 2003. VZRe zahájil svou činnost
jednáním v říjnu 2007. Členy VZRe jsou krajští protidrogoví koordinátoři. Statut byl
aktualizován Radou v říjnu 2011 – úprava Statutu byla provedena v návaznosti na nový
Statut Rady, který vláda schválila svým usnesením v září 2011.
Poslední změna Statutu VZRe byla schválena Radou dne 24.08.2015 v návaznosti na
rozšíření mandátu Rady o integrovanou protidrogovou politiku, kdy došlo mimo jiné
k rozšíření členů výboru o zástupce Svazu měst a obcí ČR a Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti.
Složení VZRe k 31.12.2015
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předsedkyně
Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Nina Janyšková

Magistrát hl. m. Prahy

Mgr. et Mgr. Martin Müller

KÚ Středočeského kraje

Mgr. Marek Nerud

KÚ Jihočeského kraje

Ing. Pavlína Kučerová

KÚ Plzeňského kraje

Bc. Šárka Benešová

KÚ Karlovarského kraje

Mgr. Eva Houdová

KÚ Ústeckého kraje

Ing. Jitka Sochová

KÚ Libereckého kraje

Bc. Simona Kolenová Beranová

KÚ Pardubického kraje

Mgr. Monika Honzíková

KÚ Královéhradeckého kraje

Bc. Michaela Pospíchalová

KÚ Kraje Vysočina

Mgr. Lenka Možná

KÚ Jihomoravského kraje

Mgr. Petr Horyanský

KÚ Zlínského kraje

Mgr. Jitka Marková

KÚ Moravskoslezského kraje

Mgr. Zuzana Starostová

KÚ Olomouckého kraje

neobsazeno

Svaz měst a obcí ČR

MUDr. Viktror Mravčík, Ph.D.

Národní monitorovací středisko pro drogy
a závislosti

V r. 2015 se uskutečnila dvě jednání VZRe (25.02. a 22.10.). K základním projednávaným
tématům patřily: Výroční zpráva krajů, Metodika pro realizaci protidrogové politiky na místní
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úrovni, výroční zpráva o drogách, oblast hazardního hraní – akční plán pro oblast hazardního
hraní a první výroční zpráva o hazardním hraní v ČR.
Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu
Výbor Rady pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále „Dotační výbor“) byl
zřízen Radou dne 21.06.1999. Dotační výbor hodnotí a projednává žádosti o poskytnutí
dotací na programy protidrogové politiky, navrhuje výši účelové dotace u jednotlivých
projektů a předkládá je Radě ke schválení. Poslední aktualizace statutu Dotačního výboru
byla schválena Radou v březnu 2012 – úprava statutu byla provedena v návaznosti na nový
statut Rady, který vláda schválila svým usnesením ze dne 14.09.2011 č. 685. Úpravou
statutu došlo také k rozšíření členů Dotačního výboru o zástupce Ministerstva spravedlnosti.
V březnu 2012 bylo rovněž schváleno nové znění jednacího řádu Dotačního výboru.
Složení Dotačního výboru k 31.12.2015
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Martina Budinská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Kristina Masalová, M.A.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Pavel Novotný

Ministerstvo financí ČR

Mgr. Renata Rybáková

Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jaroslav Doskočil

Ministerstvo obrany ČR

JUDr. Hana Frištenská

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace

Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Bc. Jakub Švec

Ministerstvo spravedlnosti ČR

V r. 2015 se Dotační výbor sešel celkem dvakrát. Na jednání dne 22.10. Dotační výbor
projednal výjimky z povinné spoluúčasti 30% podílu jiných než státních zdrojů na financování
projektu. Návrhy dotací na r. 2016 projednal Dotační výbor ve dnech 15. a 16.12.2015, kdy
se současně s návrhy dotací protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek
projednávaly návrhy na dotace pro oblast hazardního hraní.
Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb
Výbor Rady pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (dále „Certifikační
výbor“) byl zřízen usnesením Rady dne 29.01.2004. Certifikační výbor předkládá Radě
návrhy na udělení, neudělení či odebrání certifikace odborné způsobilosti. Jeho členy jsou
zástupci resortů, krajů a odborných společností. Statut Certifikačního výboru byl naposledy
aktualizován v lednu 2010.
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Složení Certifikačního výboru k 31.12.2015
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Tomáš Klíma, DiS.

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Mgr. Jarmila Vedralová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Martina Budinská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR

Mgr. Marcel Wohlgemuth

Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Marek Nerud

KÚ Jihočeského kraje

Mgr. Ondřej Počarovský

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

MUDr. Jiří Dolák

Společnost pro návykové nemoci České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

V r. 2015 Certifikační výbor jednal pětkrát (04.02., 15.04., 17.06., 09.09., 18.11.) a projednal
celkem 36 zpráv a protokolů z místních šetření. Výbor se během roku zabýval jedním
případem odvolání žadatele o certifikaci ke složení certifikačního týmu. Významnou změnu
v oblasti certifikací odborné způsobilosti přinesly Inovované standardy odborné způsobilosti
pro zařízení a programy protidrogové politiky, které Rada schválila v březnu 2015.
V souvislosti s Inovovanými standardy byly realizovány semináře pro certifikátory odborné
způsobilosti, které proběhly v termínech 20.-21.05. a 30.06.-01.07. Od září 2015 jsou
Inovované standardy používány certifikátory při realizaci místních šetření. Nově, dle 10.
standardu, i pro Adiktologické služby ve vězení.
Poradní výbor pro sběr dat o závislostech
Výbor byl ustaven usnesením vlády ze dne 26.03.2003 č. 296 jako pracovní orgán Rady,
který dohlíží na činnost NMS při monitorování situace v oblasti užívání návykových látek a
jeho následků. Jeho členy jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho
dopadů z různých vědních oborů.
Statut Výboru byl naposledy aktualizován dne 24.08.2015 a v návaznosti na integrovanou
protidrogovou politiku byl rozšířen předmět činnosti o dohled nad monitorováním situace
v oblasti hazardního hraní a v této souvislosti byl rozšířen i počet jeho členů.
Složení Výboru k 31.12.2015
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
PhDr. Ladislav Csémy

Národní ústav duševního zdraví
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Členové
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Úřad vlády ČR – NMS

Mgr. Vladimír Sklenář

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Jarmila Vedralová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Michal Řeháček

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

pplk. Ing. Petr Kočí

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

neobsazeno

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. 2015 se uskutečnilo jedno jednání Výboru. Předmětem jednání dne 02.10. byla Výroční
zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014. Výbor doporučil předložit
Výroční zprávu Radě a následně ji předložit vládě České republiky.
3.2.2. Pracovní skupiny Rady
Ke klíčovým dílčím oblastem protidrogové politiky zřídila Rada stálé pracovní skupiny. V roce
2015 (03.03.2015) byla Radou schválena a provedena revize pracovních skupin. Rada
zrušila činnost: PS pro prevenci a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích, PS pro
spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina (RKS), PS pro metamfetamin a
PS k nálezu Ústavního soudu („množství drogy větší než malé“) a PS pro revizi postupu
zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe. Zároveň zřídila: PS pro problematiku
nelegálních drog, PS pro problematiku hazardního hraní, PS pro léčebné využití
psychoaktivních látek a rostlin, Adiktologické fórum. Mezi své pracovní skupiny zařadila
Rada i nově vznikající pracovní skupinu v gesci ministerstva zdravotnictví pro oblast alkoholu
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a několik let fungující pracovní skupinu pro oblast tabáku. Jde o Meziresortní pracovní
skupinu pro snížení škod působených alkoholem (MPS SPA) a Meziresortní pracovní
skupinu k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS
KOTA). Vzhledem k tomu, že pracovní skupina MPS KOTA již existovala jako pracovní
skupina ministra zdravotnictví, byla provedena revize, která mimo jiné reflektuje potřebné
změny týkající se zapojení MPS KOTA do struktur pracovních poradních orgánů RVKPP.
Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog
PS byla zřízena usnesením Rady č. 03/0815, pracuje v gesci sekretariátu RVKPP, 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. Současně integruje agendu a úkoly, kterými se dosud zabývaly speciální
pracovní skupiny RVKPP, jejichž činnost byla zrušena. Jednalo se o PS pro prevenci a
snižování rizik užívání drog na tanečních akcích, PS pro spolupráci s Evropskou unií –
Resortní koordinační skupinu, PS pro metamfetamin a PS k nálezu Ústavního soudu
(„množství drogy větší než malé“). PS v roce 2015 jednala dne 18.12.2015 a předmětem
jednání bylo Souhrnné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové
politiky na období 2013–2015.
Pracovní skupina pro problematiku hazardních her
PS byla zřízena usnesením Rady č. 03/0815, pracuje v gesci sekretariátu RVKPP, mezi
hlavní oblasti činnosti patří řešení otázek a příprava podkladů pro jednání RVKPP 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. Pracovní skupina se v r. 2015 nejednala.
Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami
působenými tabákem (MPS KOTA)
Tato pracovní skupina byla v roce 2013 původně zřízena jako poradní orgán ministra
zdravotnictví. Úprava Statutu a jednacího řádu pracovní skupiny, jako poradního orgánu
Rady, byla schválena Radou dne 10.11.2015. Rada doporučila ministrovi zdravotnictví vydat
odsouhlasený revidovaný statut a jednací řád MPS KOTA svým příkazem. Tento příkaz byl
vydán 26. února 2016 (příkaz ministra č. 5/2016). Mezi zásadní změny patří mimo jiné
rozšíření počtu členů MPS KOTA o zástupce odborných společností, organizací, apod.
V roce 2015 se uskutečnila dvě jednání MPS KOTA (01.04.2015 a 22.10.2015) a dále
zvláštní pracovní setkání k přípravě akčního plánu pro oblast kontroly tabáku. Konzultována
byla zejména příprava návrhu Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období
2015 až 2018, druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
ve smyslu zdůraznění tématu kontroly tabáku či návrh na změnu statutu a jednacího řádu
MPS KOTA v návaznosti na její zařazení do struktur poradních orgánů RVKPP. Někteří
členové MPS KOTA byli rovněž konzultováni např. ve věci konfirmace dat pro Zprávu WHO k
celosvětové tabákové epidemii. Dále v rámci této platformy probíhala výměna informací
týkajících se aktuálních témat v oblasti kontroly tabáku jak na národní, tak na mezinárodní
úrovni.
Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MSP SPA)
MPS SPA je poradním orgánem ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, které je ministr zdravotnictví členem, zřízený za účelem koordinace
spolupráce státních orgánů a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na
snižování škod působených alkoholem, vyplývajících z národních dokumentů a
mezinárodních aktivit v této oblasti. Statut a jednací řád MPS SPS byl dne 10. listopadu 2015
schválený Radou. Rada zároveň doporučila ministrovi zdravotnictví vydat Statut a Jednací
řád MPS SPA svým příkazem. Tento příkaz č. 4/2016 byl vydán dne 25. února 2016.
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MPS SPA se sešla bez formálního ustanovení dne 09.03.2015. Na prvním neformálním
jednání byli členové MPS SPA informováni o vznikajícím Akčním plánu k omezení škod
působených alkoholem a byli vyzváni ke spolupráci na tomto materiálu. Materiál jim byl v
rámci připomínkových řízení zaslán a byl s členy konzultován.
Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin
Pracovní skupina byla zřízena usnesením Rady č. 03/1115 ze dne 10. 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 léčebným využitím 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. 2015 se pracovní skupina
nesešla.
Pracovní skupina pro financování protidrogové politiky
Rada v r. 2012 obnovila činnost meziresortní pracovní skupiny pro financování protidrogové
politiky (pracovní skupina byla založena usnesením Rady č. 10/0907 v r. 2007). V minulosti
probíhala práce PS především prostřednictvím elektronické komunikace a zabývala se např.
materiálem Analýza a řešení vlivu ESF na financování služeb pro uživatele návykových látek
a návrh na řešení v případě výpadku tohoto zdroje, možnosti využití víceletého financování a
zapojení Evropského sociálního fondu do koordinovaného financování protidrogové politiky.
Pracovní skupina se v r. 2015 nesešla.
Adiktologické fórum
Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskusní platformou
Adiktologické fórum, které původně vzniklo v r. 2011 pod gescí Kliniky adiktologie. V r. 2015
Adiktologické fórum získalo statut pracovní skupiny RVKPP usnesením Rady č. 03/0815.
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. 2015 se Adiktologické fórum uskutečnilo
celkem šestkrát (07.01., 08.04., 03.06., 02.09., 07.10. a 04.11.), během nichž byla
prodiskutována následující témata: adiktologické výkony – vývoj jednání se zástupci
zdravotních pojišťoven, víceleté smlouvy v rámci dotačního řízení RVKPP, Koncepce sítě
adiktologických služeb, návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, financování
sociálních služeb, projekt zaměřený na systémovou podporu rozvoje adiktologických služeb
v rámci integrované protidrogové politiky, síť služeb a legislativa v oblasti hazardu a také
sociálně zdravotní pomezí adiktologických služeb.
3.2.3. Pracovní skupiny NMS
Pracovní skupina „Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů“
Pracovní skupina se zabývá výskytem hazardního hraní v populaci včetně jeho
intenzivních/problematických a závislostních forem, výskytem zdravotních a sociálních
problémů a následků spojených s hazardním hraním, dostupností preventivních,
poradenských a léčebných intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení. Pracovní
skupina byla založena v roce 2015 za účelem zpracování Výroční zprávy o hazardním hraní
v České republice. Pracovní skupina se v roce 2015 sešla jednou, a to dne 25.03.
Pracovní skupina „Populační a školské průzkumy“
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Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů,
shromažďuje výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru1 „Užívání drog
v populaci“. Je složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační
nebo školské studie. Jejími členy jsou odborníci zastupující Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR (dále „ÚZIS“), Psychiatrické centrum Praha/Národní ústav duševního zdraví a
Kliniku adiktologie. V r. 2015 se pracovní skupina nesešla. V r. 2015 probíhaly pravidelné
schůzky realizačního týmu studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných
drogách) – v roce 2015 probíhala další vlna realizace sběru dat studie.
Pracovní skupina „Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog“
Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím
úkolem je především zajištění standardizovaného sběru dat ve struktuře požadované
EMCDDA a zajištění propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se
zabývá možnostmi testování aktivních uživatelů drog především v nízkoprahových
zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence infekčních nemocí u uživatelů drog. Členy
pracovní skupiny jsou zástupci ÚZIS, Kliniky adiktologie, Státního zdravotního ústavu,
Hygienické stanice hl. m. Prahy, Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, AIDS center
a nestátních neziskových organizací. Pracovní skupina se v r. 2015 sešla jednou (23.06.).
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. V r. 2015 byla
analyzována data, která byla v r. 2014 metodou capture-recapture (CRM) sesbírána,
s modifikací na kódované a nekódované klienty. Pracovní skupina se rovněž věnuje
problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili v daném roce
ve zdravotnických či nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve
struktuře požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. Členy pracovní skupiny jsou
odborníci zastupující ÚZIS, Kliniku adiktologie, Státní zdravotní ústav, Hygienickou stanici hl.
m. Prahy, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a nestátní neziskové organizace.
V současné době se pracovní skupina schází v rámci Rady Národního registru léčby
uživatelů drog, jehož členy je většina členů pracovní skupiny. Tato pracovní skupina se v r.
2015 nesešla.
Pracovní skupina „Úmrtí spojená s užíváním drog“
Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně
lékařských oddělení v ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových
úmrtích v obecném registru mortality ČR. Členy jsou především soudní lékaři a toxikologové,
zástupci Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, NPC, ÚZIS a Českého statistického úřadu. Od 01.04.2012 platí zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve kterém je mezi národními zdravotní registry nově zařazen Národní registr pitev
a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství spravovaný ÚZIS,
který od r. 2015 nahradil speciální registr drogových úmrtí. Pracovní skupina se bude
scházet v rámci Rady Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na
oddělení soudního lékařství. Tato pracovní skupina se v r. 2015 nesešla.
Pracovní skupina „Data trestněprávního sektoru“

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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Pracovní skupina se zabývá otázkami sběru a analýzy dat z oblasti snižování nabídky drog
a drogových trhů. Členy pracovní skupiny jsou zástupci NMS, NPC, Celní protidrogové
jednotky Celní správy ČR, Probační a mediační služby ČR (dále „PMS“), Vězeňské služby
ČR, Ministerstva spravedlnosti, Kliniky adiktologie a Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci. Pracovní skupina se v r. 2015 nesešla, byly však realizovány individuální schůzky
s ohledem na řešené výzkumné téma (např. sběr dat o záchytech služby, sběr dat o
přestupcích, kriminalita v souvislosti s hraním sázkových her, sekundární drogová kriminalita,
možnosti rozšíření sběru dat).
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. Pracovní skupina 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. Členy skupiny jsou zástupci
NMS, NPC, Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Kriminalistického ústavu Praha,
Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Národního ústavu duševního
zdraví, Celní protidrogové jednotky Celní správy ČR, Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, Vězeňské služby ČR a Společnosti Podané ruce, o. p. s. V r.
2015 se skupina sešla jednou (29.06.). Diskutována byla témata jako aktuální situace
v oblasti nových drog, trh s novými drogami, evropská legislativa o nových drogách,
požadavky EMCDDA na sběr dat, výsledky mapování nabídky nových drog prostřednictvím
internetu.
Ad hoc Pracovní skupina „Analýza zadluženosti a dopadů exekuce na uživatele drog
a závislé“
První setkání Pracovní skupiny k analýze zadluženosti a dopadů exekuce na uživatele drog
a závislé proběhlo 20.10.2014. Skupina připravila podklady pro vypracování analýzy
zadluženosti uživatelů drog a možností řešení této zadluženosti. Tato analýza byla
provedena v roce 2015 a zahrnovala nejen uživatele nelegálních drog, ale i uživatele
alkoholu a problémové hráče. Výsledky byly zveřejněny ve výročních zprávách o hazardním
hraní a o stavu ve věcech drog. Ukázaly např., že velká část zadlužených uživatelů
nelegálních drog není schopna své zadlužení řešit i přes využití všech dostupných
prostředků. Exekuce jsou velmi problematické v procesu úzdravy a sociální reintegrace
uživatelů drog a demotivují uživatele drog od vstupu na legální trh práce a motivují k práci na
trhu nelegálním případně k pobírání pomoci v hmotné nouzi. Tato pracovní skupina se v r.
2015 nesešla.

3.6
Odborná činnost sekretariátu (mimo běžnou agendu) – naplňování
dlouhodobých cílů vyplývajících ze statutu Rady nebo stanovených zasedáním
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. V r. 2015 sekretariát zpracoval průběžné hodnocení
plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až
2015 za r. 2014 a předložil jej na jednání Rady dne 03.03.2015. Sekretariát dále zajišťuje
koordinaci plnění úkolů Národního akčního plánu drogového informačního systému 2013 až
2015, který byl schválen Radou 30.04.2013. Sekretariát zpracovává Výroční zprávu
o činnosti Rady, která podrobně popisuje jak činnost Rady, tak činnost sekretariátu. Zpráva
za r. 2014 byla projednána Radou dne 07.05.2015.
V r. 2015 byla Radou schválena druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na
období 2010 až 2018, jež byla na konci roku 2015 předložena vládě ke schválení a jejímž
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cílem a účelem je akcentace tématu kontroly tabáku a s tím související zajištění tematické
vyváženosti všech závislostních témat. Vedle podrobnější specifikace strategie týkající se
problematiky nelegálních látek, alkoholu a hazardního hraní, které aktuálně národní strategie
obsahuje, je nyní odpovídajícím způsobem specifikována problematika v oblasti kontroly
tabáku. Nedošlo však k obsahové změně či ke změně zaměření národní strategie.
V r. 2015 by také ukončen proces přípravy nového Akčního plánu realizace protidrogové
politiky pro oblast hazardního hraní na období 2015–2018. Za účelem přípravy akčního plánu
zřídil sekretariát RVKPP pracovní skupinu, jejíž činnost byla ukončena v lednu 2015. Vláda v
listopadu 2015 projednala a usnesením č. 915 schválila Akční plán pro oblast hazardních
her.
V r. 2015 byly také zpracované akční plány pro oblast alkoholu a tabáku. Akční plán pro
oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018 a Akční plán k omezení škod
působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018 byly připraveny ministerstvem
zdravotnictví ve spolupráci se sekretariátem Rady pro implementaci Zdraví 2020 – Národní
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Oba uvedené akční plány mají také
sloužit jako implementační nástroje Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–
2018.
Zástupce sekretariátu se podílel na tvorbě Národní strategie rozvoje sociálních služeb na
období 2016-2025 a to jak formou přímé práce v expertních skupinách (19.02., 23.03.,
21.04., 02.06., 16.07.), tak prostřednictvím předkládání návrhů podob jednotlivých opatření a
jejich úprav v souladu s protidrogovou politikou ČR. Materiál byl resortem MPSV rozeslán do
vnějšího připomínkového řízení v prosinci 2015.
Sekretariát byl rovněž přítomen u příprav a projednávání dalšího strategického materiálu
vlády – Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 a to
především prostřednictvím pracovních seminářů. Tento materiál byl následně schválen
vládou 29. července 2015.
Pro posílení realizace úkolů v oblasti koordinace protidrogové politiky, zejména v otázce
financování, dostupnosti, kvality sítě služeb byl sekretariátem Rady v r. 2015 připravován
systémový projekt do ESF Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci
integrované protidrogové politiky, který bude v r. 2016 podán do Operačního programu
Zaměstnanost.
Realizace protidrogové politiky v krajích
Krajští protidrogoví koordinátoři zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky
v krajích. Za r. 2014 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci
protidrogové politiky v krajích za r. 2014 byla projednána Radou dne 24.08.2015.
Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. V r. 2015 se zúčastnili také
krajské protidrogové konference Kraje Vysočina. Národní protidrogový koordinátor se
pravidelně účastnil jednání protidrogové komise hl. m. Prahy, krajští protidrogoví koordinátoři
jsou rovněž zapojeni do přípravných prací na systémových změnách v oblasti financování
protidrogové politiky. V r. 2015 byla sekretariátem zpracována Metodika pro realizaci
protidrogové politiky na místní úrovni, která byla schválena Radou v lednu 2016.
Mezinárodní aktivity v protidrogové politice
Česká republika se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN.
Realizované aktivity a výstupy jsou detailně popsány v kap. 6 Zahraničí. Zástupci České
republiky spoluvytvářeli rezoluci o alternativách k věznění předkládanou Řeckem. Rezoluce
byla schválena celou EU v rámci jednání HDG a bude tak předložena na 59. zasedání
Komise pro narkotika (dále „CND“) ve Vídni jako rezoluce evropská. Hlavním tématem řady
mezinárodních setkání v r. 2015 byla příprava na Speciální Valné shromáždění OSN o
drogách (dále „UNGASS“), které se koná jednou za deset let. Z důvodu alarmující situace
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ve střední a jižní Americe bylo toto shromáždění na žádost Mexika, Kolumbie a Guatemaly
svoláno o tři roky dříve, a to na duben 2016.
Projednání a schválení certifikátů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog
Rada v r. 2015 projednala celkem 49 návrhů na udělení či neudělení certifikátů odborné
způsobilosti, z toho bylo vydáno 49 certifikátů. V r. 2015 byl završen proces inovace
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení poskytující adiktologické služby osobám
závislým na návykových látkách a patologickým hráčům.
Projednání a schválení
protidrogové politiky

objemu

neinvestičních

dotací

na

realizaci

projektů

Rada projednala a doporučila návrhy na poskytnutí dotací na realizaci 135 projektů
z dotačního titulu pro oblast nelegálních návykových látek v r. 2015 v celkové výši
86.156.000 Kč, a to včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu jako podpora
zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony
epidemiologicky problematické. V rámci dotačního titulu pro oblast patologického hráčství
Rada schválila návrhy na poskytnutí dotací v celkové výši 5.000.000 Kč celkem 17 projektům
protidrogové politiky formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci k 31.12.2015.
Dotace byly poskytnuty formou bezhotovostních převodů prostředků prostřednictvím
bankovních účtů Úřadu vlády České republiky na účty příjemců dotací.
V průběhu r. 2015 bylo tedy poskytnuto celkem 91.156.000 Kč na realizaci 152 projektů
protidrogové politiky.
Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky
v oblasti nelegálních drog (tj. včetně dofinancování) a dotace realizované v rámci dotačního
titulu určeného pro oblast patologického hráčství 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. 2015 proběhlo 9 následných
veřejnosprávních kontrol za r. 2014 a 5 veřejnosprávních kontrol průběžných na dotaci
získanou v roce 2015. Při přípravě podkladů pro jednotlivé kontroly poskytují zaměstnanci
sekretariátu Rady a Oddělení kontroly součinnost. V rámci kontrol je kromě zázemí
organizace navštívena přímo realizovaná drogová služba (konkrétně šlo o 5 kontaktních
center, 3 terapeutické komunity, 3 ambulantní léčby, 2 terénní programy a 1 ambulantní
doléčovací program). Tyto kontroly jsou zaměřeny na věcná plnění projektu, kontrolu
materiálně-technického zázemí služby, konkrétní realizaci služby, vykazování dat, která jsou
uvedena v průběžných, resp. závěrečných zprávách, atd. Tyto veřejnosprávní kontroly jsou
využívány rovněž jako dohledový mechanismus v rámci procesu certifikací odborné
způsobilosti. Projekty, jež podléhají kontrole, totiž disponují certifikáty odborné způsobilosti,
a může být tedy posouzeno, zda služby realizují např. nápravu nedostatků, které jim byly
v rámci certifikačního místního šetření vytknuty, či jsou realizovány bez nedostatků.
Monitoring drogové situace
NMS zajišťuje monitoring drogové situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je členem
sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech) a kontaktním
místem pro decentralizovanou evropskou agenturu Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost (EMCDDA). NMS zajišťuje koordinaci drogového informačního
systému a koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního systému,
který je schvalován RVKPP 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 Výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a v r. 2015 byla vládě předložena
rovněž první Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR.
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Za účelem sběru tzv. klíčových indikátorů EMCDDA pro popis drogové situace realizuje NMS
řadu studií a monitorovacích systémů.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014
Výroční zprávu 2014 schválila Rada formou per rollam v říjnu 2015; vládě ČR byla pro
informaci předložena na jednání dne 07.12.2015. Výroční zprávu zpracovává každoročně
NMS.
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014
První výroční zpráva o hazardním hraní v České republice navazuje na souhrnnou analýzu
s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady. Tuto výroční zprávu schválila v červnu 2015
Rada. V červenci 2015 zprávu vzala na vědomí vláda ČR. Výroční zprávu zpracovává NMS.
Studie a monitorovací aktivity v r. 2015
− Ve spolupráci s agenturou FOCUS realizovalo NMS sběrnou část šesté vlny mezinárodní
dotazníkové školní studie ESPAD (European School-survey Project on Alcohol and Other
Drugs) zaměřený na zjišťování vzorců a míry užívání návykových látek a souvisejících
faktorů na reprezentativním vzorku školní populace 16letých (studentů narozených
v r. 1999).
− Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o. realizovalo NMS omnibusovou
studii Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2015 a s agenturou
INRES-SONES studii Výzkum občanů 2015, do které NMS zařadilo otázky týkající se
patologického hráčství.
− Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o. realizovalo NMS dvě dotazníková
šetření (zadluženost a uživatelé konopí v adiktologických službách) a čtyři fokusní
skupiny (2 na téma problémové užívání drog a 2 na téma uživatelé konopí
v adiktologických službách) v rámci monitorování drogové scény prostřednictvím
pracovníků adiktologických služeb.
− Monitorovací systém testování infekcí v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog.
− Průzkum zaměřený na úhradu substitučních preparátů mezi poskytovateli opiátové
substituční léčby.
− Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s.r.o. realizovalo NMS druhou vlnu
dotazníkové studie mezi patologickými hráči v léčbě.
− Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR realizovalo NMS dotazníkové šetření
zaměřené na výskyt hazardního hraní v obcích, jeho regulaci ze strany obce a názory na
míru a povahu regulace hazardních her v ČR.
− Správa aplikace UniData – freeware aplikace pro poskytovatele služeb pro uživatele drog
pro správu dat o klientech a poskytovaných službách.
− NMS spolupracovalo na spuštění dvou národních zdravotních registrů – Národní registr
léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na odd. soudních lékařství.
− Mapování nabídky nových drog na internetu
− Zpracování závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP – klienti a výkony.
− Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat
nízkoprahových zařízení.
− Prevalenční odhady problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu z dat
nízkoprahových programů v Praze.
− Ve spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování průzkum zaměřený na užívání
návykových látek a patologické hráčství v sociálně vyloučených lokalitách.
− Monitoring příčin zadlužení u klientů dluhových poraden (ve spolupráci s Asociací
občanských poraden).
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3.7

Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference,
kampaně, články v odborném tisku, další aktivity2

Semináře a konference organizované sekretariátem Rady v r. 2015
– 19.01. – Konference (3. jednání pracovní skupiny) Akční plán pro oblast hazardních her.
–

20.-21.05. a 30.06.-01.07 – Semináře pro certifikátory odborné způsobilosti v souvislosti
se zaváděním Inovovaných standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy
protidrogové politiky.

–

16.–18.09. – mezinárodní konferenci o prekursorech se zaměřením na problematiku
prekursorů pro výrobu metamfetaminu (ve spolupráci se sekretariátem Pompidou Group)

–

11.11. – Souvislosti regulace hazardních her v České republice v Kongresovém centru,
mezinárodní konference.

Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2015
– 08.01. – aktivní účast na workshopu MPSV „Financování sociálních služeb“
–

09.01. – aktivní účast na semináři „Návrh státní politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím.“

–

18.02. – Expert Conference: Addiction of games on chance – a public health problem,
prezentace v Srbsku na téma Gambling in the Czech Republic, Its Correlates and
Consequences

–

25.02. – jednání VZRe, prezentace na téma: hazardní hraní, výsledky studie, doporučená
opatření, metodická příručka pro obce a představení akčního plánu pro oblast
hazardního hraní

–

16.–18.03. – 2nd International Conference on Behavioral Addictions, Budapešť,
Maďarsko, přednáška na téma situace v oblasti hazardního hraní v ČR

–

19.03. – přednáška v Českých Budějovicích, NPK prezentoval informace v oblasti
hazardních her

–

19.03. – jednání Výboru pro zdravotnictví PS PČR „Alkohol a zdraví“

–

23.03. – aktivní účast na semináři „Vyrovnávací platba ve financování sociálních služeb“
MPSV

–

26.03. – Kulatý stůl k primární prevenci MŠMT

–

23.4.2015 – seminář SZÚ pořádaný v rámci návštěvy komisaře UNAIDS, prezentace HIV
and Drug Use in the Czech Republic

–

07.05. – Responsible Gaming conference, Vídeň, Rakousko (12th Responsible Gaming
Academy der Casinos Austria-Österreichische Lotterien Gruppe am 7.5.2015 in Wien)

–

08.05. – účast a úvodní prezentace na výroční AT konferenci v Seči (konference SNN
ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické společnosti)

–

03.06. – Adiktologické fórum, prezentace na téma: informace o legislativě pro oblast
hazardního hraní, proměny návrhu zákona o hazardních hrách, daňové úpravy atd.

–

04.06. – aktivní účast na semináři „Státní politika vůči nestátním neziskovým
organizacím“ Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2

Pracovníci sekretariátu Rady následující akce organizovali nebo se jich aktivně účastnili.
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–

16.06. – Krajské fórum prevence: Jihomoravský kraj (téma 2015: závislosti), přednáška
na téma výskyt hazardního hraní v ČR, prevence, léčba, intervence a opatření na snížení
rizik rozvoje patologického hráčství

–

08.09. – konference Loterie a kurzové sázky v Evropě 21. století, Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, Praha

–

14.09. – aktivní účast na workshopu MPSV „Nový model financování dlouhodobé péče“

–

17.09. – účast na konferenci MPSV „Financování sociálních služeb pro města a obce“

–

16.09. – aktivní prezentace o české protidrogové politice na mezinárodní konferenci o
prekursorech se zaměřením na problematiku prekursorů pro výrobu metamfetaminu (ve
spolupráci se sekretariátem Pompidou Group)

–

21. a 22.09. – 2 prezentace na konferenci 20 let monitoringu v Evropě, Lisabon,
Portugalsko

–

24.09. – prezentace na téma opiátové substituční léčby na celoevropské konferenci
Lisbon Addictions

–

19.10. – účast na závěrečné konferenci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“
v Hradci Králové

–

24.–25.11. – 3rd International Conference on Pathologica Gambling, Varšava, Polsko,
přednáška na téma situace v oblasti hazardního hraní v ČR

–

30.11. – prezentace na Krajské protidrogové konferenci Kraje Vysočina

–

3.12.2015 – Konference „Sběr dat o léčených uživatelích drog“, 3 přednášky na téma:
veřejnozdravotní význam návykových látek, výskyt nových drog v ČR, sčítání
adiktologických služeb 2014

–

4 prezentace na pravidelných měsíčních seminářích SNN ČLS JEP v Apolináři
(průběžně)

–

4 prezentace na cyklu seminářů v regionech Hazardování s hazardem

–

Řada prezentací byla dále realizována ad hoc na pracovních setkáních, na
mezinárodních konferencích. Účast zástupců sekretariátu Rady na těchto akcích je
součástí přehledu kap. 6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi.

Články v odborném tisku a další publikace:
–

Drbohlavová, B., Špolc, M., Tion Leštinová, Z., Grohmannová, K., & Mravčík, V. (2015).
Socioekonomické souvislosti hazardního hraní. Adiktologie, 15 (4), 376-386.

–

Ejova, A., Licehammerová, S., Chomynová, P., Leštinová, Z. T., & Mravčík, V. (2015).
The Risks of Online Gambling for Younger Males: Insights from Czech National Surveys.
In D. S. Pascaline Lorentz, Monika Metykova, & Michelle Wright (Ed.), Living in the
Digital Age: Self-Presentation, Networking, Playing and Participating in Politics. Brno:
Masaryk University Press.

–

Chomynová, P., Drbohlavová, B., & Mravčík, V. (2015). Rozsah hazardního hraní v
české populaci. Adiktologie, 15 (4), 298-308.

–

Mravčík V, Florián Z, Nečas V, Štolfa J. Infekční a další somatická komorbidita
problémových uživatelů drog – výsledky průřezové studie s lékařským vyšetřením.
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie – přijato

–

Mravčík, V. (2015). (De)criminalisation of possession of drugs for personal use – A view
from the Czech Republic. International Journal of Drug Policy. doi:
10.1016/j.drugpo.2015.01.022
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–

Mravčík, V., Černý, J., Roznerová, T., Licehammerová, Š., & Tion Leštinová, Z. (2015).
Charakteristiky léčených problémových hráčů v ČR: průřezová dotazníková studie.
Adiktologie, 15 (4), 322-333.

–

Mravčík, V., Grohmannová, K., Běláčková, V., & Zábranský, T. (2015). Nové
psychoaktivní látky a jejich výskyt v ČR. Čas. Lék. čes., 154 (5), 216-221.

–

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Grolmusová, L., Tion
Leštinová, Z., . . . Vopravil, J. (2015). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky.

–

Mravčík, V., Chomynová, P., Roznerová, T., Drbohlavová, B., Černý, J., & Tion
Leštinová, Z. (2015). Prevalence problémového hráčství v České republice. Adiktologie,
15 (4), 310-319.

–

Mravčík, V., Janíková, B., Roznerová, T., Nechanská, B., Kiššová, L., & Tion Leštinová,
Z. (2015). Léčba a další odborné služby pro patologické hráče v ČR. Adiktologie, 15 (4),
366-375.

–

Mravčík, V., & Kiššová, L. (2015). Ekonomické a další rámce protidrogové politiky a
adiktologických služeb. Paper presented at the XXI. celostátní konference Společnosti
pro návykové nemoci ČLS JEP a 54. celostátní konference AT sekce Psychiatrické
společnosti ČLS JEP, 7.–11. června 2015, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady.

–

Mravčík, V., Nechanská, B., Roznerová, T., Chomynová, P., & Tion Leštinová, Z. (2015).
Sebevražednost problémových hráčů v kontextu psychiatrické komorbidity: kohortová
studie mortality. Adiktologie, 15 (4), 354-364.

–

Nechanská, B., Mravčík, V., & Popov, P. (2015). Máme se bát národního registru léčby
uživatelů drog? Česká a slovenská psychiatrie, 111 (3), 117-118.

–

Rous, Z., Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z., Černý, J., & Mravčík, V. (2015). Obce a
regulace hazardního trhu v ČR. Adiktologie, 15 (4), 388-398.

–

Roznerová, T., & Mravčík, V. (2015). Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní
výzkum patologických hráčů. Adiktologie, 15 (4), 334-341.

–

Szczyrba, Z., Mravcik, V., Fiedor, D., Cerny, J., & Smolova, I. (2015). Gambling in the
Czech Republic. Addiction. doi: 10.1111/add.12884

–

Zábranský, T., & Mravčík, V. (2015). Epidemiologie návykových látek. In K. Kalina (Ed.),
Klinická adiktologie. Praha: Grada.

–

Janíková, B. (2015). Harm reduction. In K. Kalina (Ed.), Klinická adiktologie. Praha:
Grada.

Prezentace v médiích
Téma protidrogové politiky bylo v r. 2015 pravidelně medializováno, a to v souladu
s vypracovaným mediálním plánem a v intencích Národní strategie protidrogové politiky
schválené vládou. V roce 2015 proběhly hlavní tiskové konference a briefingy ke zveřejnění
Evropské zprávy o drogách ve spolupráci s EMCDDA, ke zveřejnění Výroční zprávy o stavu
ve věcech drog v ČR, ke zveřejnění Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR. Navázala se
úzká spolupráce s Policejním prezidiem ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Českou obchodní
inspekcí, živnostenskými úřady, hasiči, celní správou při celostátních akcích. Na podzim roku
2015 se jednalo o rozsáhlé kontroly zakázaného prodeje alkoholu dětem a mladistvým v
provozovnách po celé republice. Takzvanou Akci ALKOHOL doprovázely tři tiskové
konference za účasti zástupců policie, národního protidrogového koordinátora a zástupců
dalších orgánů účastných na akci, dále proběhly besedy ve školách a byla zorganizována
přítomnost médií na samotných kontrolách. Spolupráce se předpokládá také v roce 2016.
Ke každodenní Public Relations práci patří udržování kontaktů s médii, informování o dění
v protidrogové politice, mediální podpora národního protidrogového koordinátora a celého
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odboru, tzn. příprava mediálních strategií, pravidelný monitoring médií a vyhodnocování
dalších kroků v rámci strategie, koordinace tiskových konferencí, briefingů, kulatých stolů,
press tripů, rozhovorů a příprava tiskových vyjádření, zpráv, citací a dalších informací.
Tiskové konference v r. 2015
–

10.04. – Tisková konference na téma První projekt prevence gamblingu v České
republice začíná v Brně (ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s.)

–

01.06. – Tisková konference “Děti a alkohol“ (ve spolupráci se Zapsaným ústavem
společenské zodpovědnosti)

–

04.06. – Tisková konference k zveřejnění Evropské zprávy o drogách (ve spolupráci
s EMCDDA)

–

22.06. – Kulatý stůl s médii na téma Substituční léčba (ve spolupráci s Remedis, s.r.o.)

–

23.07. – Tisková konference k zveřejnění Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR

–

23.09. – Tisková konference Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu (ve spolupráci se
Společností Podané ruce o.p.s.)

–

05.10. – První tisková konference z Akce ALKOHOL k vyhlášení celorepublikové akce
kontrol s preventivním charakterem (ve spolupráci s PP ČR a dalšími subjekty)

–

22.10. – Druhá tisková konference z Akce ALKOHOL k prvním výsledkům z kontrol (ve
spolupráci s PP ČR a dalšími subjekty)

–

07.12. – Tisková konference k zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR

Tiskové zprávy v r. 2015
Tiskové zprávy jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům. Ke každé tiskové konferenci
je rovněž vydáno avízo, tisková zpráva a všechny doprovodné materiály pro potřeby médií.
Tiskové zprávy jsou zasílány v elektronické podobě také Odboru komunikace Úřadu vlády
ČR a vyvěšovány na webových stránkách vlády pod příslušnou sekcí. Odbor komunikace je
pravidelně informován o PR činnosti RVKPP a seznamován se všemi tiskovými materiály,
které RVKPP a OPK publikují. V tiskových zprávách byl vždy citován národní protidrogový
koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil či vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a
závislosti MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.. Dle aktuálních témat tiskových zpráv byly případně
dodány citace dalších odborníků.
–

09.04. – Tisková zpráva k semináři Hazardování s hazardem, Ostrava

–

10.04. – Tisková zpráva První projekt prevence gamblingu v České republice začíná
v Brně, citace Robert Williams, australský odborník na prevenci hazardu (ve spolupráci
se Společností Podané ruce o.p.s.)

–

14.05. – Tisková zpráva Fakta o alkoholu, které přinesla OECD (potvrzení studie OECD
a čísel, kterými disponuje)

–

04.06. – Tisková zpráva Evropská zpráva o drogách 2015: Trendy a vývoj, citace Roland
Simon, EMCDDA

–

22.06. – Tisková zpráva na téma Substituční léčba (ve spolupráci s Remedis, s.r.o.)

–

08.07. – Tisková zpráva Děti a alkohol o prázdninách

–

23.07. – Tisková zpráva k zveřejnění Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR

–

24.08. – Tisková zpráva z jednání RVKPP

–

15.09. – Tisková zpráva Mezinárodní platforma Pompidou Group při Radě Evropy bude
jednat v Praze o prekursorech drog
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–

18.09. – Tisková zpráva Premiér Sobotka diskutoval se zástupci Pompidou Group o
protidrogových opatřeních v ČR

–

05.10. – Tisková zpráva z první tiskové konference z Akce ALKOHOL k vyhlášení
celorepublikové akce kontrol s preventivním charakterem (ve spolupráci s PP ČR a
dalšími subjekty)

–

22.10. – Tisková zpráva z druhé tiskové konference z Akce ALKOHOL k prvním
výsledkům z kontrol (ve spolupráci s PP ČR a dalšími subjekty)

–

09.11. – Tisková zpráva k schválení Akčního plánu v oblasti hazardního hraní

–

05.12. – Tisková zpráva k výsledkům druhých kontrol Akce ALKOHOL

–

07.12. – Tisková zpráva z tiskové konference k zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve
věcech drog v ČR

–

23.12. – Tisková zpráva k tématu Děti a alkohol o svátcích

Další mediální výstupy v r. 2015
Za rok 2015 byly mimo klasických tiskových vyjádření realizovány také tématické rozhovory
ve všech hlavních českých médiích. Vyšly rozhovory s národním protidrogovým
koordinátorem v deníku Právo, na Aktuálně.cz, MF Dnes, Idnes.cz, Novinkách.cz, v ČRO,
v E15 a dalších médiích. NPK se např. účastnil reportáže v Otázkách Václava Moravce na
téma Hazardní hraní, rozhovoru s Lucií Výbornou v pořadu Host Radiožurnálu na téma Děti
a závislosti, v pořadu DVTV na totéž téma, ve Snídani s novou pak hovořil spolu s plk.
Martinem Hrinkem o policejní Akci Alkohol. NPK se pravidelně objevuje v České televizi a v
ČRO s komentáři k aktuálnímu dění v oblasti protidrogové politiky. Začátkem října
zaměstnanci sekretariátu Rady společně s PP ČR zorganizovali také press trip pro vybrané
novináře (ČT, Prima, Idnes.cz, MF Dnes, Aktuálně.cz, ČRO a Novinky.cz), kteří se tak mohli
přímo s policií a dalšími kontrolními orgány účastnit kontrol v barech a restauracích a mohli
zaznamenat reakce prodejců alkoholu i podnapilých dětí a mladistvých. V roce 2015 bylo
díky monitoringu zaměstnanci sekretariátu Rady zaznamenáno přes 500 citací NPK
v médiích.
Výběr z rozhovorů v r. 2015
–

05.05. – Téma: Češi a závislosti (účast NPK a jeho pacienta ve studiu Dobrého rána ČT)

–

19.05. – Téma: Češi a sázení (rozhovor s NPK v TN.cz Nova)

–

25.06. – Téma: Alkohol u dětí? Tichá epidemie (rozhovor NPK pro DVTV, Daniela
Drtinová)

–

21.07. – Téma: Online gambling a mladiství (rozhovor NPK pro Aktuálně.cz a HN)

–

10.08. – Téma: Děti a závislosti (rozhovor NPK v ČRO Host Radiožurnálu s Lucií
Výbornou)

–

29.08. – Téma: Dětství, drogy a zkušenosti NPK (osobní rozhovor NPK Právo,
Novinky.cz)

–

08.10. – Téma: Celorepubliková Akce alkohol (duel plk. Hrinko a NPK, Snídaně s Novou)

–

09.10. – Téma: Kontroly barů a restaurací, děti a alkohol v ČR (rozhovor NPK pro
Idnes.cz)

–

22.11. – Téma: Boj proti hazardu. Proč zákon řeší jen peníze? (Otázky Václava Moravce)

–

23.11. – Téma: Rozsah gamblerství mezi mladistvými (rozhovor NPK pro E15)

–

07.12. – Téma: Teprve dostali občanku, už jim chutná alkohol a cigarety (Aktuálně.cz)
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3.8

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 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. V oblasti neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce
A.N.O., SNN ČLS JEP, ČAA, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zástupci jsou
také členy Rady nebo jejích pracovních orgánů a Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze,
jejíž zástupce se v r. 2007 stal členem VZRI (jako zástupce vysokých škol a výzkumných
pracovišť). Dalším významným partnerem je Asociace krajů České republiky, která je rovněž
zastoupena v Radě.
V rámci aktivit NMS dále pokračovala spolupráce při sběru dat o drogách, zejména v oblasti
tzv. 5 klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru dat
probíhaly v rámci pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či
regionálních institucí, zejména ÚZIS, Státního zdravotního ústavu, hygienické služby,
A.N.O., SNN ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP,
Národního ústavu duševního zdraví a Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V oblasti
sběru trestněprávních dat jsou to NPC, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra,
Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Vězeňská služba,
Celní protidrogová jednotka Celní správy ČR, PMS aj. Mezi aktivity sekretariátu podporující
spolupráci s nestátními organizacemi patří také šíření informací a případná metodická
podpora týkající se opatření veřejné správy, která mohou mít vliv na poskytování služeb
např. ve vztahu k výzvám a projektům ESF či politik státu, které se organizací přímo týkají
např. Státní politika vůči NNO na léta 2015-2020.
Spolupráce se státními a nestátními organizacemi je rozvíjena členstvím a aktivní účastí
pracovníků sekretariátu Rady v těchto pracovních orgánech:
–

Dotační výbory/komise Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti,
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

–

Certifikační výbor programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,

–

Komise pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí,

–

Pracovní podskupina k Prioritní ose 2 Sociální vyloučení a boj s chudobou Operačního
programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí,

–

Monitorovací skupina individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách
Ministerstva práce a sociálních věcí,

–

Stálá pracovní skupina k vytvoření koncepce poskytování specializované adiktologické
péče ve Vězeňské službě ČR a její postupné implementaci do vězeňské praxe,

–

Republikový výbor pro prevenci kriminality,

–

Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami
působenými tabákem při Ministerstvu zdravotnictví,

–

Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem při Ministerstvu
zdravotnictví,

–

Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví,

–

Rada Národního registru léčby uživatelů drog,

–

Pracovní skupina pro přípravu Národního registru léčby uživatelů drog,
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–

Rada Národního registru pitev provedených na odd. soudního lékařství,

–

Redakční rada odborného časopisu Adiktologie,

–

Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS ministerstva zdravotnictví,

–

Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování s tématem financování
primární prevence ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

–

Protidrogová komise HMP.
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4

Výstupy sekretariátu Rady

V roce 2015 došlo ke změně a inovaci vzhledu vydávaných publikací.

4.1

Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR

Autorská činnost
–

Kiššová, L., Dárek, D., Klíma, T. (2015). Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky
v krajích v roce 2013. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-122-0.

–

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Grolmusová, L., Tion
Leštinová, Z., Rous, Z., Kiššová, L., Nechanská, B., Sopko, B., Vlach, T., Fidesová, H.,
Jurystová, L., Vopravil, J., Malinová, H. (2015). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v
České republice v roce 2014. Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN
978-80-7440-134-3.

–

Mravčík, V., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Drbohlavová, B., Chomynová, P.,
Grohmannová, K., Janíková, B., Vlach, T. (2015). Výroční zpráva o hazardním hraní v
České republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440126-8.

Vydavatelská činnost
V rámci vydavatelské činnosti bylo v roce 2015 přeloženo několik publikací, vydaných jako
jednotlivá Zaostřena.
Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 500 ks. Výroční zpráva v češtině byla
vydána v počtu 1 620 ks, v angličtině byla v roce 2015 vydána jen v elektronické verzi.
Elektronická podoba všech dosud vydaných publikací je k dispozici na www.drogy-info.cz.

4.2

Periodikum Zaostřeno (ISSN 2336-8241)

Periodikum „Zaostřeno na drogy“ (ISSN 1214-1089) je ediční řada přehledů aktuálního
vývoje v drogové politice EU a ČR, kterou vydává NMS v nákladu 2 000 ks. Většina nákladu
je zdarma distribuována podle stálého distribučního seznamu – v adresáři je 1 697 adres.
Elektronická podoba je k dispozici na www.drogy-info.cz. Od roku 2015 vychází v nové
grafické úpravě pod titulem „Zaostřeno“ (ISSN 2336-8241)
Čísla vydaná v r. 2015
–

Evans-Brown, M., et. al.,(2015). Nové psychoaktivní látky v Evropě. Zaostřeno, ročník 13,
č. 1, s. 1–8. Číslo je překladem původního materiálu EMCDDA „New psychoactive
substances in Europe; An update from the EU Early Warning System“.

–

Global Commission on Drug Policy (2015). Přebírání kontroly: Cesty k protidrogové
politice, které fungují. Zaostřeno, ročník 13, č. 2, s. 1–16. Číslo je překladem původního
materiálu Global Commission on Drug Policy.

–

EMCDDA, International Network on Hepatitis Care in Substance Users. (2015). Léčba
virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog. Zaostřeno, ročník 13, č. 3, s. 1–8.
Číslo je překladem původního materiálu EMCDDA „International Network on Hepatitis
Care in Substance Users“, doplněného o překlad International Network on Hepatitis Care
in Substance Users a The Kirby Institute, The University of New South Wales Australia.

–

EMCDDA. (2015). Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích.
Zaostřeno, ročník 13, č. 4, s. 1–8. Číslo je překladem původního materiálu EMCDDA
„Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence“,

–

Chomynová, P., Grohmannová, K. (2015). Drogová situace v České republice v roce
2014. Zaostřeno, ročník 13, č. 5, s. 1–16.
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–

Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Chomynová, P. (2015). Hazardní hraní v
České republice v roce 2014. Zaostřeno, ročník 13, č. 6, s. 1–12. (v tisku).

Speciální čísla v anglickém jazyce
–

Chomynová, P., Grolmusová, L. (2015). 2014 Drug Situation in the Czech Republic –
Annual Report Summary. Zaostřeno na drogy, ročník 13, speciální číslo, s. 1–20,
(připravuje se k tisku).

–

Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Chomynová, P. (2015). Hazardní hraní v
České republice v roce 2014. Zaostřeno, ročník 13, č. 6, s. 1–12. (připravuje se k tisku).

4.3

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
(http://dotacedrogy.vlada.cz), které nahradily dříve provozovanou aplikaci Cadros. Obsahovou redakci
zajišťuje zaměstnanec odpovědný za agendu dotací. Aplikace umožnila elektronizaci celého
dotačního řízení Rady. Stránky slouží pro zveřejnění aktualit a článků, zachycují
harmonogram dotačního řízení, dále obsahují elektronickou verzi všech formulářů, které
souvisejí s dotačním cyklem (žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou
politiku, formulář konečné podoby rozpočtu, tabulky vyúčtování poskytnuté dotace,
průběžnou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky apod.), dokumenty,
které určují podmínky dotačního řízení, a návody, které mají usnadňovat žadatelům orientaci
v aplikaci. Stránky jsou veřejně přístupné, avšak přístup do aplikace je umožněn pouze
registrovaným žadatelům o dotaci. Registraci provádí žadatel následně po založení
organizace do systému sekretariátem Rady.
Internetové stránky www.drogy-info.cz
V roce 2015 byla dokončena restrukturalizace a relaunch internetových stránek (po více než
10 letech provozu v původní podobě – web byl poprvé zpřístupněn v polovině r. 2003), a to
jak po stránce grafické, tak obsahové. Od roku 2015 má internetová prezentace nový design,
plně splňující požadavky přístupného webu (pro osoby se zvláštními potřebami – zrakově
handicapované) a současné technické požadavky na weby – má tzv. responsivní design,
tzn. přizpůsobuje se zařízení, na kterém jej uživatel zobrazuje (počítač, notebook, tablet,
telefon). Internetové stránky obsahují velké množství příspěvků určených jak široké
veřejnosti, tak odborníkům a politikům. Obsahují informace o NMS, jeho pracovnících,
výzkumech realizovaných NMS nebo výzkumech, na nichž se NMS podílí; Press centrum s
informacemi pro novináře a Novinky, do kterých NMS zařazuje krátká sdělení. Stránky jsou
přehledně členěny do částí a zpřístupňují aktuální výroční zprávy jak o drogové situaci, tak o
situaci v oblasti hazardního hraní, dále publikace vydávané NMS a Sekretariátem RVKPP a
dvouměsíčník Zaostřeno.
Dále jsou na www.drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost:
–

Mapa pomoci – od roku 2015 je to skutečná mapa zařízení poskytujících služby
uživatelům drog, nikoliv pouhá databáze (přes 1000 záznamů v databázi, které je nutno
pravidelně aktualizovat).

–

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

NMS také provozuje webový portál www.drogovesluzby.cz, který nabízí uživatelskou
podporu organizacím a zařízením využívajícím softwarovou aplikaci UniData. Aplikace
UniData slouží k evidenci a vykazování dat v drogových službách a umožňuje zařízením
vést si kompletní evidenci o klientech i výkonech. Navíc umožňuje generovat datové sady
podle potřeb zařízení a různých donátorů. Aplikace i uživatelská podpora jsou
poskytovány bezplatně. V roce 2015 probíhala úprava výstupů pro Národní registr
uživatelů drog (ÚZIS)

NMS mimo jiné prezentuje svoji činnost také prostřednictvím sociální sítě Facebook,
konkrétně profilu drogy-info.cz
Internetové stránky www.koureni-zabiji.cz
V r. 2015 byl vládou projednán Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015–2018,
který mimo jiné pověřuje sekretariát Rady zřízením národních stránek pro podporu odvykání
kouření, jejichž adresa bude nově podle novely zákona č. 110/1997 Sb. respektive jeho
prováděcí vyhlášky, kterými se bude do právního řádu ČR transponována směrnice
2014/40/EU, uvedena jako součást zdravotního varování na všech baleních tabákových
výrobků. NMS proto v r. 2015 dalo registrovat novou doménu www.koureni-zabiji.cz, které se
touto tématikou budou zabývat. V r. 2015 proběhla obsahová příprava stránek. Stránky
budou zveřejněny v r. 2016.

4.4

Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností

EndNote
Databáze „spojena“ obsahuje celkem 5 197 záznamů o odborných časopiseckých článcích
a publikacích. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Záznamy
vkládá pracovnice pro administraci a správu dat.
Distribuční list
Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti
obsahoval v r. 2015 celkem téměř 2 000 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat.
Distribuční list slouží pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních
publikací a 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.
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5
5.1

Rozdělení a čerpání finančních prostředků
Rozdělení finančních prostředků v roce 2015

V rámci dotačního řízení na r. 2015 Rada uložila řediteli sekretariátu Rady zajistit
prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky převod neinvestičních dotací
ze státního rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutých formou finanční spoluúčasti státu v celkové výši 86.156.000 Kč celkem
47 žadatelům na realizaci 135 projektů protidrogové politiky pro oblast nelegálních
návykových látek. V rámci paralelního dotačního řízení pro oblast patologického hráčství na
r. 2015 Rada schválila dotace ve výši 5.000.000 Kč celkem 12 žadatelům na realizaci
17 projektů protidrogové politiky v r. 2015.
Česká republika prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky v rámci
dotačního řízení Rady, včetně dotačního titulu pro oblast patologického hráčství,
spolufinancovala v r. 2015 realizaci celkem 152 projektů protidrogové politiky v celkové výši
91.156.000 Kč (stav ke dni 31.12.2015).

5.2

Čerpání finančních prostředků v roce 2015

Finanční prostředky na realizaci projektů z oblasti nelegálních návykových látek a
projektů realizovaných v oblasti problematiky patologického hráčství
Prostředky v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené na prevenci
před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2015 pro oblast
nelegálních návykových látek činily celkem 86.156.000 Kč. Strukturu v členění podle právní
subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb ve stavu k 31.12.2015
uvádějí následující tabulky.
Tab. 1: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2015 podle právní subjektivity příjemce dotace

Právní forma

Dotace v Kč

% dle právní formy

spolky
ústavy
obecně prospěšné společnosti

30.012.000
16.471.000
34.618.000

34,83
19,12
40,18

církve, náboženské společnosti a náboženské
organizace
příspěvkové organizace města
příspěvkové organizace kraje
cizí příspěvkové organizace
sdružení právnických osob
CELKEM

3.775.000
103.000
61.000
218.000
898.000
86.156.000

4,38
0,12
0,07
0,25
1,04
100

Tab. 2: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (oblast nelegálních drog) v r. 2015 podle typu služeb

Typ služby
KPS – kontaktní a poradenské služby
KPS, TP – sloučené projekty – kontaktní a poradenské
služby s terénními programy
TP – terénní programy
AL – ambulantní léčba

Dotace v Kč

% podle typů

28.426.000

32,99

3.722.000
16.444.000
4.012.000

4,32
19,09
4,66
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KPS, AL – sloučené projekty – kontaktní a poradenské
služby s ambulantními programy
SL – substituční léčba
AL, SL – sloučený program ambulantní a substituční léčby
ADP – ambulantní doléčovací programy
SP – stacionární programy
RPTK – rezidenční péče v terapeutických komunitách
SV – služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
PP – specifická selektivní a indikovaná protidrogová
prevence
IVH – poskytování odborných a ověřených informací,
poskytování poradenství uživatelům drog či jiným
příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti
POR, IVH – sloučené projekty POR a IVH
POR – poskytování odborných a ověřených informací
uživatelům drog a patologickým hráčům
CELKEM

951.000
372.000
1.708.000
5.839.000
1.352.000
19.858.000
991.000

1,10
0,43
1,98
6,78
1,57
23,05
1,15

1.446.000

1,68

159.000
170.000

0,18
0,20

706.000
86.156.000

0,82
100

Prostředky v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené pro oblast
patologického hráčství činily celkem 5.000.000 Kč. Strukturu v členění podle formy právní
subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb ve stavu k 31.12.2015
uvádějí následující tabulky.
Tab. 1a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky pro oblast
patologického hráčství v r. 2015 podle právní subjektivity příjemce

Právní forma
spolky
obecně prospěšné společnosti
příspěvkové organizace města
CELKEM

Dotace v Kč

% dle právní formy

1.849.000
3.038.000
113.000
5.000.000

36,98
60,76
2,26
100

Tab. 2a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky pro oblast
patologického hráčství v r. 2015 podle typu služeb

Typ služby
KPS – kontaktní a poradenské služby
AL – ambulantní léčba
ADP – ambulantní doléčovací programy
PP – primární prevence
CELKEM

Součet
navržených
dotací
279.000
3.127.000
815.000
779.000
5.000.000

% podle typů
5,6
62,5
16,3
15,6
100

Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady
V r. 2015 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami,
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, včetně problematiky patologického
hráčství, s celkovou částkou 4.641.067,69 Kč. Prostředky byly určeny na zajištění odborné
činnosti, především na zabezpečení dotačního řízení Rady, na zajištění procesu certifikací
odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky, na zabezpečení
sběru, čištění a kontroly dat v rámci studie zaměřené na patologické hráče v léčbě.
V průběhu r. 2014 byl zahájen a v r. 2015 byl dokončen sběr dat v rámci tzv. Sčítání
adiktologických služeb (census), jehož účelem je zmapovat služby pro uživatele návykových
látek a jejich charakteristiky. Pro sběr tzv. klíčových indikátorů EMCDDA a pro popis aktuální
drogové situace v ČR byla realizována studie Prevalence užívání drog v populaci ČR
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v r. 2015 (omnibusový průzkum české dospělé populace zaměřený na užívání drog
v r. 2015, který umožňuje sledovat meziroční trendy na vzorku dospělé populace ČR), studie
Občané ČR 2015 zaměřená na výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice
zdravotnictví a zdravého způsobu života (včetně zařazení otázek z oblasti hazardního hraní).
V r. 2015 byl proveden sběr dat v rámci Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD 2015), která se specializuje na zjišťování údajů o užívání alkoholu a jiných drog
mezi šestnáctiletými (žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií). V zájmu
mapování aktuálních trendů drogové scény na území ČR byla provedena 2 průřezová
dotazníková šetření zaměřená na Výskyt zadluženosti mezi uživateli drog – klienty
adiktologických služeb a na Uživatele konopí jako klienty pomáhajících služeb. Zároveň byly
v r. 2015 zorganizovány 4 fokusní skupiny, z toho 2 fokusní skupiny na téma Problémové
užívání drog a 2 fokusní skupiny na téma Uživatelé konopí v adiktologických službách.
Rozpočtové prostředky byly použity mimo jiné rovněž na informační a publikační činnost
(publikace ediční řady sekretariátu Rady a publikace ediční řady NMS), která přináší
poznatky z oblasti koordinace protidrogové politiky i z oblasti monitorování a výzkumu ve
věcech drog, drogových závislostí a závislostního chování v populaci ČR. Byla vydána
zpráva Hazardní hraní v České republice a jeho dopady, Výroční zpráva o stavu ve věcech
drog v ČR v r. 2014, Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2014, publikace Evaluace
výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislost“ autora Martina Šefránka,
která byla vydána jako monografie. V průběhu r. 2015 bylo vydáno rovněž 7 čísel bulletinu
Zaostřeno, který slouží jako informační zdroj zaměřený na problematiku závislostí a který je
určen pro laickou a odbornou veřejnost.
Prostředky na odbornou činnost byly k 31.12.2015 vyčerpány ve výši 3.944.835,93 Kč.
Nevyčerpané prostředky v objemu 696.231,76 Kč představují úsporu rozpočtových
prostředků především vlivem úspěšné realizace nově zadané veřejné zakázky na sběr,
čištění, kontrolu a vložení dat do databáze v rámci studie ESPAD 2015. Výsledkem nové
veřejné soutěže byla úspora rozpočtových prostředků vynaložených na sběr, čištění, kontrolu
a vložení dat do databáze v objemu cca 600.000 Kč.
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6
6.1

Zahraničí
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“). V uvedených organizacích zastupuje sekretariát Rady její ředitel, případně jím
jmenovaní zástupci.
Spolupráce s mezinárodními institucemi
Česká republika se aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU, OSN a
Rady Evropy (Pompidou Group). Zástupci sekretariátu Rady se pravidelně účastní zasedání
HDG, které se koná každý měsíc v Bruselu. Hlavním tématem r. 2015 byla příprava na
Speciální Valné shromáždění OSN o drogách. Z důvodu alarmující situace ve střední a jižní
Americe bylo toto shromáždění na žádost Mexika, Kolumbie a Guatemaly svoláno o tři roky
dříve, a to na duben 2016 (místo původně plánovaného roku 2019). Druhým důležitým
tématem bylo nařízení/směrnice o nových psychoaktivních látkách.
V rámci OSN spolupracuje sekretariát Rady zejména s UNODC a v rámci této instituce
s CND a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik (dále „INCB“). Zástupci sekretariátu se
v r. 2015 účastnili 58. zasedání CND ve Vídni a pěti přípravných zasedání k UNGASS 2016.
Zástupci České republiky spoluvytvářeli rezoluci o alternativách k věznění předkládanou
Řeckem. Rezoluce byla schválena celou EU v rámci jednání HDG a bude tak předložena na
59. zasedání CND ve Vídni jako rezoluce evropská.
Dále sekretariát Rady a pracovníci NMS spolupracují s EMCDDA. Ředitel sekretariátu je
členem Správní rady EMCDDA a účastní se jejích pravidelných zasedání v Lisabonu
(dvakrát ročně). V r. 2015 NMS zpracovalo řadu hlásných výstupů pro EMCDDA. V r. 2015
došlo ke změně požadavků na soubor hlásných výstupů ze strany EMCDDA. Bylo odesláno
celkem 10 workbooků shrnující data o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2014 (informace na
základě jednotné struktury tematicky zaměřené – užívané drogy, infekce a harm reduction,
léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita, věznice, drogová politika),
dále cca 50 standardních tabulek a strukturovaných dotazníků povinných pro hlášení v
r. 2015. Dále NMS odeslalo Průběžnou a Závěrečnou zprávu o činnosti systému včasného
varování v ČR v r. 2014 a Průběžnou zprávu o činnosti systému včasného varování v ČR
v r. 2015, Zprávu o aktivitách v r. 2014, Country overview on Drug situation a připomínkování
výroční zprávy EMCDDA o drogové situaci v Evropě, Evropské zprávě o drogách.
Vzhledem k struktuře EMCDDA dochází pravidelně k personálním obměnám členství
v jednotlivých pracovních skupinách, tou nejvýznamnější za rok 2015 byla nepochybně volba
nového ředitele EMCDDA, na jejímž procesu se zástupce sekretariátu rovněž aktivně podílel.
Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních vedoucích národních monitorovacích
středisek a expertních setkáních pracovních skupin Prevalence a vzorce užívání drog v
obecné populaci, 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, Národních právních korespondentů a výročního setkání systému
včasného varování před novými psychoaktivními látkami v Evropě.
Česká republika je rovněž členem Pompidou Group Rady Evropy (oficiálně Skupina pro
spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami), skupiny
zabývající se drogovou problematikou v rámci Rady Evropy sídlící ve Štrasburku. Zástupce
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sekretariátu Rady se pravidelně dvakrát do roka účastní setkání stálých korespondentů této
skupiny (jedná se o základní koordinační strukturu). Jednání pracovních skupin a
vzdělávacích aktivit Pompidou Group se účastní zástupci sekretariátu nebo zástupci dalších
institucí (Celní správa, Ministerstvo zdravotnictví ČR) podle tematického zaměření
pracovních skupin a vzdělávání. Kromě pravidelného setkání stálých korespondentů
proběhla v roce 2015 pro zástupce členských států také dvě školení týkající se Speciálního
Valného shromáždění OSN o drogách v Lublaňi (Slovinsko) a v Bari (Itálie). V rámci Skupiny
Pompidou se rozlišují aktivity permanentního charakteru (jedná se například o
Prekursorovou síť či skupinu Airports Group) a aktivity trvající pouze po dobu určitou,
členské státy mají možnost nominovat do těchto skupin své zástupce. V roce 2015 Česká
republika vyjádřila zájem o účast v pracovní skupině „Effects and associated costs of drug
control policies“, jejíž mandát vyprší k 31.12.2016. Hlavním tématem na jednáních Pompidou
Group za rok 2015 byl, stejně jako pro HDG, nastávající UNGASS. Česká republika ve
spolupráci se sekretariátem Pompidou Group hostila v r. 2015 také mezinárodní konferenci o
prekursorech se zaměřením na problematiku prekursorů pro výrobu metamfetaminu.
V r. 2015 byla ukončena realizace twinningového projektu SR 10 IB JH 02 v Srbsku
“Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction
Component)”, ve kterém byla ČR tzv. junior partnerem, hlavním partnerem bylo Německo. V
únoru 2015 se uskutečnilo závěrečné setkání managementu projektu v Bělehradě za účasti
německé strany, srbské strany a dále zástupce národního koordinátora drogové politiky z
Polska, které se projektu rovněž účastnilo. Na schůzce byla diskutována vzájemná
spolupráce v projektu SR 10 IB JH 02, která byla zhodnocena jako výborná, a diskutovalo se
o další potenciální spolupráci v projektech v oblasti protidrogové politiky v evropských
výzvách typu Drug prevention and Information Programme, granty z oblasti Justice, třetí
program pro akci Společenství v oblasti zdraví (2014 – 2020) nebo rámcový program
Horizon 2020.
Sekretariát spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO či
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále „OSCE“), a se zahraničními
partnery, zejména neziskovými organizacemi zaměřenými na protidrogovou politiku
(především Open Society Foundation, International Drug Policy Consortium a Beckley
Foundation). Zástupci sekretariátu se účastní mezinárodních seminářů a konferencí
pořádaných těmito organizacemi.
Sekretariát také spolupracuje se zahraničními poskytovateli služeb pro drogově závislé
(např. v Rakousku, Německu, Velké Británii).
Sekretariát se v říjnu 2015 zapojil do projektu HA-REACT, což je tříletý Joint Action projekt
podpořený Evropskou komisí, jehož cílem je prevence HIV a dalších infekčních chorob
(hepatitida typu C, tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu je zapojeno 18 zemí
Evropy s akcentem působení v Litvě, Lotyšsku a Maďarsku. Dalším cílem je předávání knowhow, vzdělávání a rozvoj harm reduction služeb v cílových i dalších zemích. Výstupem
projektu budou sdílené a získávané znalosti v oblasti harm reduction, testování infekčních
chorob, a také specificky podpora prevence v prostředí věznic.
Aktivní účast zástupců sekretariátu Rady na jednáních, konferencích či seminářích výše
uvedených organizací a uskupení je přínosem pro Českou republiku především z toho
důvodu, že řada dokumentů, které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají více či
méně závazný charakter, je 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.
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6.2

Účast sekretariátu
organizacemi

Rady

na

akcích

pořádaných

mezinárodními

leden 2015
–

Brusel, Belgie – Pravidelné zasedání Horizontální skupiny pro drogy
Tématy prvního dne jednání HDG byly především rezoluce předkládané na zasedání
CND (09.–17.03.2015). Projednáváno bylo i zařazování látek do příloh konvencí OSN,
nebo rezoluce třetích zemí a vytváření společných pozic na nadcházející CND. Dále pak
byly projednány organizační záležitosti týkající se březnového zasedání CND a
speciálního segmentu pro přípravu Speciálního valného shromáždění pro drogy. Druhý
den jednání byl hlavním tématem návrh nařízení k novým psychoaktivním látkám.
Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Brusel, Belgie – Pravidelné zasedání Horizontal Drug Group EU a EU-CELAC
dialogue on drugs
Tématy prvního dne jednání HDG byly především rezoluce předkládané na zasedání
Komise OSN pro narkotika (dále „CND“). Česká republika vyjádřila snahu kosponzorovat
rezoluci Řecka, nakonec však nezískala podporu celé HDG a byla odložena na CND
2016. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Paříž, Francie – Účast na Přípravném jednání k problematice zneužívání prekurzorů
V Paříži se uskutečnilo přípravné jednání k zajištění setkání Prekursorové skupiny
Group Pompidou, které se uskutečnilo v září 2015 v Praze. Účastnila se Ing. Lucie
Kiššová.

únor 2015
–

Brusel, Belgie – Pravidelné zasedání Horizontální skupiny pro drogy
Tématy prvního dne jednání HDG byly především rezoluce předkládané na zasedání
CND (09.–17.03.2015). Projednáváno bylo i zařazování látek do příloh konvencí OSN,
nebo rezoluce třetích zemí a vytváření společných pozic na nadcházející CND. Dále pak
byly projednány organizační záležitosti týkající se březnového zasedání CND a
speciálního segmentu pro přípravu Speciálního valného shromáždění pro drogy. Druhý
den jednání byl hlavním tématem návrh nařízení k novým psychoaktivním látkám.
Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Montevideo, Uruguay – High-level meeting EU-CELAC a EU-COPOLAD
Cílem jednání bylo hledání společných pozic před 58. zasedáním CND ve Vídni (9.–17.
3.2015), 59. zasedáním CND ve Vídni (březen 2016) a následném speciálním zasedání
Valného shromáždění o drogách svolaného do New Yorku na první polovinu roku 2016.
Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil a MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

–

Bělehrad, Srbsko – Závěrečná schůzka managementu twinningového projektu
Uskutečnila se závěrečná schůzka s partnery twinningového projektu. Řada aktivit
zahájených v rámci twinningového projektu pokračuje, některé jsou naopak ohroženy.
Vytvořené kontakty jsou připraveny pokračovat ve spolupráci v budoucnu ať už
v projektech v oblasti rozvoje kapacit, technické pomoci, nebo výzkumných projektech.
Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík.

březen 2015
–

Vídeň, Rakousko – Zasedání Komise OSN pro narkotika (United Nations
Commission on Narcotic Drugs)
V průběhu zasedání Komise bylo předloženo celkem 12 rezolucí, přičemž velkou část z
nich, vzhledem k jejich obsahu, Česká republika připomínkovala. I díky intenzivní
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spolupráci s dalšími členskými zeměmi Komise ČR navrhovala jejich finální podobu a
potvrdila tak svou roli aktivního člena na mezinárodní scéně drogové problematiky.
Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil, Bc. Tomáš Sadílek a Bc. Karol Ander.
–

Budapešť, Maďarsko – 2nd International Conference on Behavioral Addictions
Na konferenci byly předneseny příspěvky z oblasti gamblingu, léčby patologického
hráčství, metodologie výzkumu i výsledky zahraničních výzkumů. Tyto informace mohou
být inspirací pro český výzkum a monitoring. Byly navázány nové kontakty se
zahraničními výzkumníky, se kterými lze v budoucnu spolupracovat. Účastnila se Mgr.
Barbora Drbohlavová.

–

Vídeň, Rakousko – Pompidou Group Training on Drug Policy
Speciální Valné shromáždění OSN o drogách 2016 je z pohledu Odboru protidrogové
politiky nejdůležitější priorita v rámci mezinárodní spolupráce. Připomínáme, že
UNGASS 2016 v New Yorku je setkání na nejvyšší politické úrovni, kterého by se měl
účastnit i předseda vlády. Vzhledem k tomu, že byl Tomáš Sadílek požádán o příspěvek
v rámci tohoto tréninku, hradilo poplatky a školné Pompidou Group. Prezentace
srovnávala vybrané aspekty drogové politiky v České republice a v zahraničí. Seminář
se věnoval všem aspektům drogové politiky, během tří dnů byly prezentovány a
diskutovány témata týkající se prevence, léčby, represe a lidských práv. Pompidou
Group jako subsidiární těleso Rady Evropy má významný vliv na formování politiky v
eurasijském a severoafrickém regionu v oblasti zneužívání drog a lidských práv. Na
Pompidou Group Executive Training on Drugs vystoupili zástupci nejdůležitějších
institucí v oblasti drog, United Nations Office on Drugs, International narcotic Control
Board či European Monitoring Drug Center for Drugs and Addictions. Jednotlivé
pracovní dny byly rozděleny podle prevence, léčby a lidských práv/represe. Účastnil se
Bc. Tomáš Sadílek.

duben 2015
–

Riga, Lotyšsko – Setkání národních protidrogových koordinátorů a jejich týmů
Setkaní protidrogových koordinátorů je pravidelné setkání, které pořádá členská země
jeden krát za své půlroční předsednictví v Radě EU. Pro Českou republiku bylo
přínosem shrnutí expertů všech aktuálních poznatků v přístupu ke konopí. Rovněž bylo
přínosem několik neformálních setkání českého národního protidrogového koordinátora
s like-minded zeměmi za účelem formulace základů pro jednání na nadcházející
zasedání Speciálního Valného shromáždění pro drogy v New Yorku, které se koná již
příští rok v dubnu. Česká republika společně s několika dalšími zeměmi bude iniciovat
rezoluci pro nadcházející zasedání Komise pro narkotika ve Vídni a následné zasedání
UNGASS, které bude mít velký dopad na budoucnost drogových politik v celém světě.
Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

–

Paříž, Francie – Setkání k EU DPIP projektu k modelování výskytu VHC mezi
injekčními uživateli drog
Jednalo se o průběžnou schůzku v rámci projektu EU DPIP k modelování výskytu VHC
mezi injekčními uživateli drog, jehož hlavním řešitelem je Univerzita v Bristolu (prof.
Matthew Hickman). Projekt spočívá v modelování vlivu léčby VHC mezi injekčními
uživateli drog na incidenci a prevalenci VHC v populaci, čili modelování léčby VHC jako
„preventivní metody“. Účastnil se MUDr. Vikor Mravčík, Ph.D.

–

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG
Přínosem setkání pro Českou republiku bylo její aktivní připomínkování prohlášení EU
na "High Level thematic debate in support of the process towards UNGASS", jež je
důležitou součástí příprav na samotné UNGASS v příštím roce. V tomto prohlášení
prosazovala Česká republika principy moderní drogové politiky. Průběžná aktivní účast
na přípravách na UNGASS je důležitá, neboť zásadně ovlivní finální podobu rezoluce,
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kterou chce ČR společně s dalšími zeměmi předložit. Přínosem byl rovněž dialog
vedený se zeměmi Východního partnerství, zejména pak s Ukrajinou. Česká republika
podpořila zodpovědný přístup této země k řešení složité situace s rozsahem infekčních
onemocnění HIV a hepatitidy C mezi tamním obyvatelstvem. Účastnil se Mgr. Jindřich
Vobořil a Bc. Tomáš Sadílek.
květen 2015
–

Brusel, Belgie – Mezinárodní konference 12th Responsible Gaming Academy
Během konference zástupci kliniky v Linci poukázali a následně vysvětlili trend, při
kterém patologičtí hráči z Rakouska navštěvují česká kasina v příhraničních oblastech.
Mezinárodní konference upozornila na trendy v oblasti hraní hazardních her na
sociálních sítích. Tyto informace bude možné využít v budoucnu při přípravě Výročních
zpráv v oblasti hazardních her, které zpracovává Národní monitorovací středisko pro
drogy a závislosti. Účastnili se Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zdeněk Rous a Mgr.
Tomáš Vlach.

–

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG
Na jednání ČR podpořila budoucí evropský akční plán, především v souvislosti se
vzdělávacími standardy v oboru adiktologie. V otázce příprav na Speciální Valné
Shromáždění OSN o drogách zůstává ČR nadále aktivní, včetně poslední aktuální
tematické debaty o přípravách na UNGASS. ČR přispěla ke konsenzu v jednání mezi
zástupci EU-USA, kde se řešily jak přípravy na UNGASS tak otázka sdílení
epidemiologických dat mezi monitorovacími středisky v EU a v USA. Účastnil se Bc.
Tomáš Sadílek.

–

Kiev, Ukrajina – Regional Dialog on Drug Policy and HIV for Countries in Eastern
Europe and Central Asia
ČR byla požádána Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (dále „UNODC“) sdílet dobrou
praxi v prevenci HIV. Tomáš Sadílek prezentoval za Odbor protidrogové politiky vývoj
protidrogové politiky v ČR ve vztahu k infekčním nemocem a velmi nízké promořenosti
HIV a hepatitidy typu C. Došlo k setkání s ukrajinským protidrogovým koordinátorem,
jeho odborem a neziskovými organizacemi za účelem možného poskytnutí rozvojové
pomoci ukrajinským organizacím zabývajících se právě prevencí a léčbou infekčních
nemocí u uživatelů drog. Odbor protidrogové politiky bude v budoucnu iniciovat setkání s
ukrajinskými partnery na úrovni protidrogových koordinátorů, univerzit, nemocnic a
neziskových organizací, a to právě za účelem poskytnutí dobré praxe v oblasti prevence
a léčby infekčních onemocnění u uživatelů drog. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Štrasburk, Francie – Setkání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy
ČR spolu s dalšími zeměmi podpořila na jednání slovinský návrh na zorganizování
symposia sponzorované Skupinou Pompidou, v rámci kterého by se diskutovaly
zkušenosti v politice týkající se regulace konopí a nových psychoaktivních látek. Dále
iniciovala jednání s Řeckem ohledně strategického postupu a možné koalice like-minded
zemí při přípravě prohlášení Skupiny Pompidou na jednání UNGASS. ČR také vyjednala
příznivé finanční podmínky pro přípravu konference Prekurzorové skupiny Pompidou
Group, kterou bude ČR hostit v letošním září v Praze. Účastnili se Ing. Lucia Kiššová a
Bc. Karol Ander.

červen 2015
–

Lisabon, Portugalsko – 15. výroční meeting systému včasného varování sítě Reitox
Účelem byla účast na pravidelném každoročním jednání národních korespondentů
Systému včasného varování před novými drogami. V rámci meetingu byla prezentována
aktuální situace ve věci výskytu nových psychoaktivních látek v České republice.
Hlavním tématem programu meetingu bylo monitorování závažných negativních dopadů.
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Pravidelnou účastí na těchto jednáních dochází k výměně zkušeností a získávání
cenných informací pro jednotlivé členské státy. Účastnila se Mgr. Kateřina
Grohmannová.
–

Varšava, Polsko – Minimalne standardy jakosci w redukcji popytu na narkotyki
Přínosem byla prezentovaná zkušenost polské strany s novými psychoaktivními látkami,
které zasáhly polskou drogovu scénu a lze očekávat, že se s tímto fenoménem budeme
setkávat intenzivněji i v naší zemi. Velice přínosnýé bylo diskutované téma konopí a
analýza tohoto tématu v evropských intencích. Zásadním tématem byla implementace
Evropských minimálních standardů do protidrogových politik jednotlivých evropských
států. Toto téma tak mělo přesah i do poměrů v České republice, kdy je posuzování
kvality drogových služeb důležitým bodem Akčního plánu a Národní protidrogové
strategie. Účastnil se Tomáš Klíma, Dis.

–

Lisabon, Portugalsko – Expert meeting Drug-Related Infectious Diseases
Účelem setkání byla aktivní účast na pravidelném setkání expertů v oblasti monitorování
šíření infekcí při užívání drog. Byl diskutován aktuální vývoj v jednotlivých zemích, byl
přednesen ústní příspěvek na téma propojení indikátoru léčených uživatelů drog a
infekčních chorob. Účastnila se Mgr. Barbara Janíková.

–

Bari, Itálie – Pompidou Group training on the UNGASS 2016 preparations
Toto setkání bylo druhou částí semináře, navazující na březnové setkání v Lublani. Na
semináři byli školeni zástupci jednotlivých zemí na United Nations General Assembly
Special Session on Drugs 2016 (dále UNGASS) za účelem průběžně harmonizovat
postoj evropských zemí k mezinárodně-drogové problematice. UNGASS 2016 je v tuto
chvíli z pohledu Odboru protidrogové politiky nejvyšší priorita v rámci mezinárodní
spolupráce. UNGASS 2016 v New Yorku je setkání na nejvyšší politické úrovni, kterého
by se měl účastnit i předseda vlády, je proto v zájmu ČR aktivně se účastnit každého
setkání spojeného s UNGASS. Tomáš Sadílek byl požádán o příspěvek v rámci tohoto
tréninku, veškeré poplatky a školné proto hradila Skupina Pompidou. Prezentace
srovnávala vybrané aspekty drogové politiky v České republice a v zahraničí. Seminář
se věnoval všem aspektům drogové politiky, během tří dnů byla prezentována a
diskutována témata týkající se prevence, léčby, represe a lidských práv. Na setkání
vystoupili zástupci nejdůležitějších institucí v oblasti drog, United Nations Office on
Drugs, International narcotic Control Board či European Monitoring Drug Center for
Drugs and Addictions. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Lisabon, Portugalsko – 52th Reitox Head of Focal Points Meeting
Účelem služební cesty byla: diskuze nad pracovním programem EMCDDA na roky
2016-2018; diskuze nad změnami struktury a obsahu výročních hlášení do EMCDDA,
dopady pro činnost NMS; prezentace EDR 2015 s novými prvky; informace o projektu
odhadu spotřeby dog v EU, který bude probíhat. ČR je přímým a aktivním účastníkem
drogového informačního systému v EU a souvisejících procesů a aktivit, v rámci
zachování této pozice je důležité aktivně se účastnit této cesty a cest budoucích.
Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

červenec 2015
–

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG
Hlavními body programu jednání HDG byly: představení Lucemburského předsednictví a
jejich priorit pro nadcházející semestr; shrnutí ve věci „implementation of the EU Action
Plan on Drugs 2013-2016 regarding minimum quality standards in drug demand
reduction“ ze strany předchozího Lotyšského předsednictví. Česká delegace se zapojila
do debaty ústními připomínkami v tomto smyslu: V České republice máme zavedené
standardy odborné způsobilosti v souladu s doporučením budoucího evropského
akčního plánu. Tuzemská koncepce vzdělávání v adiktologii odpovídá požadavku na
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všechny segmenty služeb (mají být poskytovány vycvičenými profesionály, kteří vstupují
do kontinuálního celoživotního vzdělávání atd.). Vzhledem k tomu, že standardy ČR jsou
rozvinutější než ty na evropské úrovni, nebyl důvod nepodpořit tento strategický
materiál. Česká republika je dále ochotna poskytnout experty na tuto oblast pro případné
zřízení neformální pracovní skupiny, která by měla za cíl hlouběji definovat standardy
kvality. 3. Přípravy na Speciální Valné shromáždění o drogách. Česká delegace aktivně
připomínkovala prohlášení EU na "High Level thematic debate in support of the process
towards UNGASS", které se uskutečnilo 7. května v New Yorku. Česká delegace dále
apelovala především na zastoupení nevládních organizací a ostatních těles OSN na
tomto setkání. Hlavním tématem jednání byla debata nad výstupem ze samotného
UNGASS. Z České strany bylo požadováno nutné zdůraznění některých principů
moderních drogových politik (harm reduction, alternativy k věznění). Důležitou částí
jednání byl také expertní meeting EU – Asie. Jednání EU – Asie obsahovalo jen jedno
hlavní téma, kromě sdílení epidemiologických dat to byla příprava na UNGASS. Oproti
ostatním bi-regionálním platformám je na úrovní EU-Asie velmi složité najít konsenzus.
Oba regiony mají odlišné představy o účelu UNGASS a výstupech z něj, budou proto
probíhat další jednání. Zúčastnil se Bc. Tomáš Sadílek.
září 2015
–

Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG
Česká delegace se zapojila do diskuze ve věci „implementation of the EU Action Plan on
Drugs 2013-2016 regarding minimum quality standards in drug demand reduction“
ústními připomínkami v tomto smyslu: V České republice máme zavedené standardy
odborné způsobilosti v souladu s doporučením budoucího evropského akčního plánu.
Tuzemská koncepce vzdělávání v adiktologii odpovídá požadavku na všechny segmenty
služeb (mají být poskytovány vycvičenými profesionály, kteří vstupují do kontinuálního
celoživotního vzdělávání etc.). Vzhledem k tomu, že standardy ČR jsou rozvinutější než
ty na evropské úrovni, nebyl důvod nepodpořit tento strategický materiál. Bc. Tomáš
Sadílek.

–

Lisabon, Portugalsko – Pravidelné setkání členů správní rady Evropského
monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Management Board
EMCDDA)
Stěžejní byla především účast na volbě nového ředitele instituce EMCDDA, mandát
nového ředitele je pětiletý a bude mít značný vliv na samotný chod instituce po tuto
dobu. V tomto směru projevila Česká republika velikou aktivitu a dosáhla příznivého
výsledku. Rovněž využila ČR toto setkání k navazování kontaktů za účelem příprav na
UNGASS, dále se seznámila s aktualitami souvisejícími se zasedáním Scientific
Committee a Budget Committee EMCDDA. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

–

Lisabon, Portugalsko – EMCDDA speciální konference pracovních skupin ke
klíčovým indikátorům
Přínosem setkání byla zejména výměna informací týkajících se metodologické stránky
sběru dat pro jednotlivé klíčové indikátory, které budou využity v další práci NMS.
Účastnily se Mgr. Barbara Janíková, Mgr. Kateřina Grohmanová, Mgr. Pavla
Chomynová, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

–

Lisabon, Portugalsko – Lisbon Addictions 2015: First European Conference on
addictive behaviours and dependencies
Jednalo se o zásadní setkání politiků, expertů, vědců v oblasti závislostí v Evropě, které
bude mít vliv na podobu výzkumu, monitoringu a drogové politiky v dalším období. ČR
byla součástí tohoto procesu. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

–

Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika, příprava na
UNGASS
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Jednalo se především o výstup ze zasedání Valného shromáždění. Nad substancí
výstupu nepanuje shoda, byla tak vypsána další mezi plenární zasedání na zbytek roku
tak, aby se výstupní text podařilo prosadit napříč všemi regionálními skupinami, resp.
členskými zeměmi s hlasovacím právem v rámci CND (ČR je jedna z 55 zemí, která
přechodně (do roku 2017) tímto hlasovacím právem disponuje). Na tomto Mezi
plenárním zasedání CND předložil "UNGASS board" (sestavený za tímto účelem)
výchozí dokument, který se bude na mezi plenárních zasedáních dále připomínkovat
tak, aby na znovu svolaném zasedání CND v prosinci tohoto roku předložil UNGASS
board materiál, u kterého již bude vyřešena substance výstupu, a přistoupí se k
operativním částem výstupního dokumentu definovaného rezolucí 58/8 schválenou na
58. pravidelném zasedání CND v březnu tohoto roku. Česká republika si klade za cíl
obsáhnout do výstupního dokumentu paragraf požadující po CND zřízení v období mezi
UNGASS 16 a UNGASS 19 guidelines/principles, jež budou definovat flexibilitu úmluv
OSN definující globální drogovou politiku. Účastnili se Mgr. Jindřich Vobořil a Bc. Tomáš
Sadílek.
–

Tbilisi, Gruzie – Regional High Level Dialog on Succesful Transition to Domestic
Funding of HIV and TB Response in Eastern Europe and Central Asia countries
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (dále jen „UNODC“) se společně s Eurasian Harm
Reduction Network (dále jen "EHRN") obrátili na Radu vlády pro koordinaci protidrogové
politiky s žádostí o participaci na Regionálním dialogu o drogách v Tbilsi. Česká
republika byla oslovena, aby sdílela dobrou praxi v prevenci HIV a prezentovala
celkovou situaci v ČR. Dvoudenní jednání obsahovalo prezentace o stavu protidrogové
politiky a situaci v oblasti prevence a léčby HIV v jednotlivých zemích střední Asie a
východní Evropy. Země střední Asie, Kavkazu a východní Evropy byly srovnávány se
situací v ČR. Česká republika dlouhodobě eviduje výskyt HIV u nitrožilních uživatelů pod
jedním procentem, což je hodnota, která řadí českou protidrogovou politiku mezi
nejúspěšnější. Tomáš Sadílek za odbor protidrogové politiky prezentoval vývoj
protidrogové politiky v České republice ve vztahu k infekčním nemocem a velmi nízké
promořenosti HIV a Hep C. Regionální dialog potvrdil výjimečné postavení České
republiky ve světě v oblasti prevence a léčby infekčních nemocí. Součástí cesty bylo
také setkání s východoevropskými, kavkazskými a středoasijskými neziskovými
organizacemi. Cílem schůzky bylo navázání kontaktů a snaha o navázání budoucí
spolupráce. Účastnili se Bc. Tomáš Sadílek.

říjen 2015
–

Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG
První částí byly přípravy na Speciální Valné shromáždění o drogách. Česká delegace
aktivně připomínkovala prohlášení EU pro meziplenární zasedání Komise pro narkotika,
které se uskutečnilo 15.-16.10.2015 ve Vídni, a které bylo prezentováno lucemburským
předsednictvím. Toto prohlášení vychází ze dvou dokumentů, které jsou od září tohoto
roku hlavním program jednání HDG. První z dokumentů definuje společnou pozici EU
pro UNGASS. Česká delegace aktivně prosadily principy, které jsou základem úspěchu
české protidrogové politiky, a které vychází z principů „harm reduction“. Druhý dokument
definuje společný postoj EU k „outcome dokumentu“, který bude jediným výstupním
dokumentem z UNGASS. I v tomto dokumentu česká delegace aktivně prosazovala
principy „harm reduction“, vědoma si toho, že výstupní dokument UNGASS budou muset
schválit všichni členové CND. Česká delegace dále apelovala za zastoupení nevládních
organizací a ostatních těles OSN na UNGASS. Lucemburské předsednictví také podalo
shrnutí debat o přípravách na UNGASS ve Vídni a New Yorku. Druhou částí programu
bylo jednání EU-Rusko. Jednání obsahovalo především dvě témata, přípravu na
UNGASS a otázku sdílení epidemiologických dat mezi monitorovacími středisky v EU a
Moskvě. Nalezení shody v přístupu k ideální drogové politice se bohužel nepovedlo
nalézt. Otázka příprav na UNGASS proběhla ve velmi negativní atmosféře, především
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pak ze strany Ruska, jejíž delegace našla viníka špatného stavu ruské drogové situace
právě v Evropě. Snaha nalézt společnou řeč pro spolupráci mezi zeměmi EU a Ruskem
bude aktivně probíhat i v následujících měsících jak na CND, tak na přípravách na
UNGASS. Česká delegace vznesla směrem k ruské delegaci tři dotazy, obdržené
odpovědi však zůstali daleko za očekáváním a byly brány jako nedostatečné. Účastnil se
Bc. Tomáš Sadílek.
–

Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika (CND), příprava na
UNGASS (Speciální Valné shromáždění OSN o drogách 2016)
V pořadí šesté meziplenární zasedání CND. Jednalo se především o výstup ze zasedání
UNGASS. Nad substancí výstupu nadále nepanuje shoda, byla tak vypsána další mezi
plenární zasedání na zbytek roku tak, aby se výstupní text podařilo prosadit napříč
všemi regionálními skupinami, resp. členskými zeměmi s hlasovacím právem v rámci
CND (ČR je jedna z 55 zemí, která přechodně (do roku 2017) tímto hlasovacím právem
disponuje). Na tomto Mezi plenárním zasedání CND proběhla ostrá diskuse nad
výchozím dokumentem (předloženým "UNGASS board"), který se bude na mezi
plenárních zasedáních nadále připomínkovat tak, aby na znovu svolaném zasedání
CND v prosinci tohoto roku předložil UNGASS board materiál, u kterého již bude
vyřešena substance výstupu, a přistoupí se k operativním částem výstupního
dokumentu definovaného rezolucí 58/8 schválenou na 58. pravidelném zasedání CND
v březnu tohoto roku. Prioritou České republiky v rámci těchto příprav nadále zůstává
obsáhnout do výstupního dokumentu paragraf požadující po CND zřízení v období mezi
UNGASS 16 a UNGASS 19 guidelines/principles, jež budou definovat flexibilitu úmluv
OSN definující globální drogovou politiku. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

listopad 2015
–

Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG
Důležitá byla především diskuse nad přípravami na UNGASS, za tímto účelem se
tentokrát zúčastnil zasedání HDG také Khaled Shamaa, egyptský velvyslanec při OSN
ve Vídni a předseda přípravného výboru UNGASS. Diskuse vedly ke schválení společné
pozice EU k UNGASS („EU common position document“), kam byly zapracovány
připomínky ČS a EK. NL předsednictví zpracuje finální verzi mezi lednem a březnem
2016. Diskuse nad prohlášením EU k následujícímu zasedání CND (09.12.) se týkala
struktury prohlášení a jednotlivých bodů (best practices, human rights, otázka
spolupráce s dalšími regiony). Diskuse bez jasného zakončení bude probíhat na
následujícíh zasedáních HDG a meziplenárních zasedání ve Vídni. Proběhl také
požadavek na zvýšenou aktivitu okolo side-eventů chystaných na CND. Zvláště aktivní
v diskusích bylo Nizozemí, které se chystá převzít předsednictví Rady od ledna příštího
roku. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise OSN pro narkotika (dále „CND“)
Setkání expertů ze zemí EU a výměna zkušeností v přístupech k prevenci nelátkového
závislostního chování, zejména patologického hráčství, v oblasti výzkumu závislostního
chování, jeho léčby, v neposlední řadě také metody hodnocení přijatých opatření ke
snížení dopadů rizikového chování souvisejícího s patologickým hráčstvím. Účastnil se
Bc. Tomáš Sadílek.

–

Larnaca, Kypr – ESPAD Project Meeting
Pravidelné každoroční setkání národních řešitelských týmů Evropské školní studie o
alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Tématem setkání bylo zhodnocení průběhu
realizace mezinárodního průzkumu, postup při přípravě jednotné mezinárodní databáze,
harmonogram přípravy mezinárodní výzkumné zprávy, která bude zveřejněna v září
2016. Do letošního sběru dat se zapojilo 33 evropských zemí, dalších 5 realizují sběr dat
na podzim letošního roku. Přínosem setkání byla výměna informací týkajících se
metodologické stránky sběru dat v jednotlivých evropských zemích a možnosti další
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spolupráce při analýze dat. Na základě diskuze v rámci workshopu se ČR spolu
s dalšími vybranými zeměmi zapojí do společné analýzy dat týkající se vývoje
prevalence kouření cigaret mezi 16letými studenty v letech 1995-2015 v kontextu
politických a legislativních změn. Účastnila se Mgr. Pavla Chomynová.
–

Oslo, Norsko – 77. setkání stálých korespondentů Skupiny Pompidou
Pravidelné setkání se koná jeden krát za půl rok, přičemž tomu letošnímu předcházelo
symposium. Na sympoziu byly představeny příklady nových přístupů k regulaci konopí –
příklady dekriminalizace, legalizace pro léčebné či vlastní potřeby, regulace trhu s
konopím. K nejzajímavějším přednáškám patřila prezentace současné regulace trhu s
konopím v Uruguayi, případně Washingtonu (i když přístup uplatněný ve Washingtonu
nepovažuji za optimální), dále prezentace z akademické půdy p. Petra Reutera a Robina
Rooma. Prezentace budou zpřístupněné na stránkách Pompidou Group. Na setkání
stálých korespondentů byly představeny výstupy z uskutečněných aktivit. Dále bylo
rozhodnuto o následujících věcech: schválilo se prodloužení některých aktivit z
pracovního plánu, schválili se nové aktivity a témata, kterým se bude Pompidou Group
příští rok věnovat (on-line hraní a drogy, lidské práva v drogové politice, zpracovaní
politického dokumentu o zapojení neziskového sektoru do protidrogové politiky a drogy
na pracovišti). Dále bylo schváleno, že se v r. 2016 uspořádá sympozium specifiky
zaměřené na nové psychoaktivní látky. Na uvedená témata budou zřízeny pracovní
skupiny – členské státy budou do konce roku osloveny s žádostí o nominaci expertů do
pracovních skupin. Účastnila se Ing. Lucia Kiššová.

–

Lisabon, Portugalsko – Setkání vedoucích národních monitorovacích středisek
evropských zemí v EMCDDA (53rd Reitox HFP meeting)
Již počtvrté se setkání koná ve formátu tzv. Reitox week, jehož první části se účastní
rovněž zástupci kandidátských a potenciálně kandidátských zemí a má podobu
konference či semináře na ohraničené téma (tentokrát na téma “ženy a drogy“). Došlo k
první reflexi změny struktury a obsahu výročních hlášení do EMCDDA. Ukázalo se, že
slabým místem je hlavní výstup NMS o situaci na národní úrovni (výroční zpráva), kterou
jednotlivá NMS začala řešit jinak. Proběhla diskuze a získání nových informací v oblasti
genderových rozdílů v užívání drog a léčbě. Byla schválena struktura hlášení do
EMCDDA na r. 2016, která se v zásadě neliší od té na r. 2015. ČR je přímým a aktivním
účastníkem drogového informačního systému v EU a účastní se aktivně procesů jeho
změny. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

–

Varšava, Poland – 3rd International Conference on Pathological Gambling and
Behavioural Addictions
Prezentace příspěvku za ČR. Informování účastníků o současné situaci hazardu v ČR
a přípravě nové legislativy. Na konferenci se Z. Rous dozvěděl nové teoretické,
metodologické a empirické poznatky z oblasti patologického hráčství a dalších
behaviorálních závislostí, které mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o
hazardním hraní v ČR a při sledování problematiky hazardu obecně. Účastnil se Mgr.
Zdeněk Rous.

–

Kábul, Afghánistán – Setkání s vládními a nevládními představiteli v Kábulu
Účelem cesty bylo podpořit a rozvinout spolupráci s afghánskými partnery ve vládním i
neziskovém sektoru. V Kábulu již působí české neziskové organizace, jako jsou Člověk
v Tísni či Společnost Podané ruce. Tato služební cesta měla za cíl nejen zviditelnit
aktivity těchto společností a úlohy neziskového sektoru jako takového, ale také zviditelnit
problematiku zdravotnických a sociálních služeb jako nástrojů k vyváženému řešení
drogové situace. Drogová situace v Afghánistánu je kritická, země mj. odhaduje
existenci zhruba dvou miliónů afghánských problémových uživatelů drog (oproti
přibližným čtyřiceti tisícům v ČR). Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

–

Lisabon, Portugalsko – Seminář nové psychoaktivní látky v Evropě
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Přínosem bylo získání informací o situaci v ostatních zemích; semináře se účastnili
zástupci z neziskových organizací či výzkumných institucí z Polska, Portugalska, Řecka,
Rumunska a Nizozemska. Dále jsme získali podněty pro zlepšení systému monitorování
výskytu nových psychoaktivních látek; např. v části věnované inovativním přístupům byl
prezentován projekt zaměřený na testování drog, jakožto služba zaměřená na
minimalizaci rizik v souvislosti s užíváním nových psychoaktivních látek. Získali jsme
také informace o fungování systému včasného varování v jiných zemích včetně
zavedených postupů monitoringu, kvality spolupráce s různými institucemi. Účastnila se
Mgr. Kateřina Grohmannová.
prosinec 2015
–

Brusel, Belgie – HDG/ Horizontální skupina pro drogy
Jednání HDG se konalo několik dní před zasedáním znovu svolané Komise OSN pro
narkotika (CND), součástí programu tak bylo především dokončení společného
prohlášení EU k zasedání CND 09.12. Dále byl diskutován formát následujících
meziplenárních zasedání před samotným Speciálním Valným shromážděním OSN o
drogách (UNGASS) v dubnu 2016, včetně aktivit okolo side-eventů okolo březnového
zasedání CND. Účastnil se Bc. Tomáš Sadílek.

–

Lisabon, Portugalsko – 52. zasedání Správní rady Evropského monitorovacího
centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Na jednání Správní rady EMCDDA byly představeny vize nově nastupujícího ředitele
EMCDDA Alexise Goosdeela. Byly diskutovány priority a pracovní program EMCDDA na
další období. EMCDDA převzalo koordinační roli pro realizaci reprezentativního
průzkumu ESPAD. Problémem však zůstává finanční zajištění nové vlny sběru
potřebných dat. Stěžejními body programu byla volba nového předsedy Správní rady
EMCDDA a nových členů rozpočtového a výkonného výboru. Novým předsedou se stala
Laura D´Arrigo (FR), novým místopředsedou Franz Pietsch (AT), dále byl znovuzvolen
Claude Gillard (BE) jako člen rozpočtového výboru a novými členy výkonného výboru se
stali Susan Scally (IE) a Joao Goulao. Účastnila se Ing. Lucia Kiššová.

–

Rakousko, Vídeň – Mezi zasedací (inter-sessional) jednání a znovu svolané
(reconvened) jednání Komise OSN pro narkotika (CND)
V rámci oficiálního programu proběhlo několik plenárních zasedání, speciálních
segmentů, side-eventů a konzultací. Důležitá byla účast ČR na jednáních EU-CELAC
(platforma pro dialog EU a zemí Latinské Ameriky), follow-up konzultace k setkání zemí
ve formátu Cartagena (konzultací se účastnila řada like-minded zemí) a vybraných sideeventech. Potvrdilo se, že nastavený rámec programu má spíše oficiální charakter
s možností sdělit stanovisko jednotlivých zemí, především pak v plenárním zasedání.
Důležitá jednání však proběhla nad rámec tohoto programu, jednalo se především o
bilaterální konzultace s několika zeměmi, jmenovitě se zastoupením některých
latinskoamerických států (Uruguay, Guatemala, Kolumbie, Mexiko), s Kanadou a
s Ukrajinou, proběhlo také jednání s prezidentem INCB (Interntional Narcotics Control
Board) nad rolí UN bodies v přípravách na Speciální Valné shromáždění OSN o drogách
2016. Za ČR se účastnili Mgr. Jindřich Vobořil, Bc. Tomáš Sadílek, Bc. Karol Ander.

–

Bratislava, Slovensko – 1. česko-slovenský seminár o monitorovaní situácie v
oblasti drog a závislostí
V rámci dvoudenního pracovního setkání byla diskutována řada témat. Přínosem
diskuse byly zejména nové nápady pro sběr a analýzu dat a komunikaci výsledků
odborné a laické veřejnosti. Jednání se účastnili MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr.
Barbara Janíková, Mgr. Kateřina Grohmannová, Mgr. Pavla Chomynová.
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7
7.1

Výhled činností na rok 2016
Nelegislativní úkoly do vlády

–

Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové
politiky na období 2013-2015 (únor 2016).

–

Materiál do vlády pro informaci Výskyt nelegálních technických herních zařízení (tzv.
kvízomat, slevostroj) – současná situace a hledání řešení (únor 2016).

–

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2016).

–

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018
(květen 2016).

–

Výroční zpráva o stavu ve věcech hazardního hraní v ČR v roce 2015 (červen 2016).

–

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2015 (listopad 2016).

7.2

Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky

–

Koordinace a realizace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní.

–

Koordinace a realizace Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro
období 2015 až 2018.

–

Koordinace a realizace Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až
2018.

–

Příprava a schválení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2016 až 2018.

–

Zahájení projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických
integrované protidrogové politiky z OP Zaměstnanost.

–

Realizace projektu HA-REACT (tříletý projekt financovaný Evropskou komisí je zaměřen
na prevenci HIV a dalších infekčních chorob v populaci uživatelů drog. Do projektu je
zapojeno 18 zemí Evropy s akcentem působení v pobaltských zemích. Výstupem
projektu budou sdílené a získávané znalosti v oblasti harm reduction, testování
infekčních chorob, a také specificky podpora prevence v prostředí věznic).

–

Spuštění Národních stránek pro podporu odvykání kouření koureni-zabiji.cz.

–

Další spolupráce s Policejním prezidiem ČR, Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR v rámci pokračování akce kontrol nedovolené konzumace
alkoholu dětmi a mladistvými.

služeb

v rámci

7.3 Aktivity Drogového informačního systému v r. 2016
NMS je koordinátorem Drogového informačního systému (dále „DIS“) v ČR. DIS je
komplexním nástrojem pro monitorování situace v oblasti návykových látek a hazardního
hráčství.
–

Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí 5 klíčových epidemiologických
indikátorů (populační průzkumy, odhady problémových uživatelů drog, žádosti o léčbu,
infekční nemoci související s užíváním drog a úmrtí spojená s užíváním drog)
a z trestněprávní oblasti.

–

Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí užívání alkoholu a tabáku.

–

Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí hazardního hráčství.
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–

Zajistit šíření informací o drogové situaci a opatřeních protidrogové politiky odborné
a laické veřejnosti.

–

Zajistit provoz a aktualizaci internetových prezentací (drogy-info.cz, rvkpp.vlada.cz,
drogove-sluzby.cz, dotace-vlada.cz, www.szu.cz, www.uzis.cz a dalších internetových
stránek institucí a resortů).

–

Zajistit sběr a analýzu dat o hospitalizacích pro návykové poruchy, úmrtí spojená
s návykovými poruchami, ambulantní péči v oblasti návykových poruch.

–

Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog, o poskytnutých
výkonech a intervencích, o klientech v adiktologických službách.

–

Metodická podpora uživatelům
v adiktologických službách).

–

Zajistit realizaci sběru dat Národní výzkum užívání návykových látek 2016, analyzovat
data a zveřejnit hlavní výsledky studie.

–

Provedení odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační metodou
s využitím dat z nízkoprahových programů v ČR a jednotlivých krajů.

–

Realizace monitoringu drogové scény zaměřeného na aktuální trendy prostřednictvím
dotazníkových šetření a fokusních skupin mezi pracovníky adiktologických služeb.

–

Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních.

–

Realizace studie Multiplikátor.

–

Analýza údajů o výměnném programu a dalších aktivitách v oblasti prevence a harm
reduction infekcí v ČR ze závěrečných zpráv programů.

–

Analýza dostupnosti testování a protestovanosti IUD na infekční nemoci v drogových
službách. Realizátor: NMS.

–

zajistit realizaci sběru dat 4 vlny Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni
ve výkonu trestu odnětí svobody.

–

Analýza klientů a poskytnutých služeb v síti poradenských, léčebných a doléčovacích
programů ze závěrečných zpráv programů podpořených v rámci dotačního řízení Rady.

–

Realizace EWS v oblasti nových psychoaktivních látek

–

Monitoring nabídky nových syntetických a rostlinných drog na internetu.

–

Dotazníkové šetření mezi obcemi na téma nelegální provozování hazardních her a
problematické aspekty regulace provozování hazardních her prostřednictvím OZV, ve
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

–

Průzkum poskytování substituční léčby a prevalence problémových forem užívání NL a
patologického hráčství v rámci průzkumu Omnibusový sociologický průzkum mezi lékaři
ČR ve spolupráci s agenturou INRES SONES.

–

Průzkum prevalence užívání drog a zkušeností s hazardním hraním v populaci ČR
v rámci omnibusových průzkumů.
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