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Úvod 

Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od 
r. 1993. Dne 03.03.1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise (dále „MPK“) 
Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi 
osmi věcně příslušnými ministry. Statut poradního orgánu vlády získala MPK usnesením 
vlády ze dne 26.05.1993 č. 275. V r. 2002 byla MPK přejmenována na Radu vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“). Jejími členy od počátku byli ministři 
příslušných resortů, do jejichž působnosti problém užívání drog ve společnosti nějak 
zasahuje. 

Hlavní náplní Rady, jakožto 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. 2014 zasedala 5x a 2x hlasovala formou per rollam. K významnějším tématům 
projednávaným na Radě a v jejích poradních orgánech bylo téma integrované protidrogové 
politiky, tj. jednotné politiky zaměřené na návykové látky a problematiku patologického 
hráčství. V této souvislosti se podařilo na Radě a ve vládě projednat několik významných 
materiálů: 

– Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR, kterou 
schválila vláda usnesením č. 746 dne 15.09.2014. Zpráva shrnula informace 
o výskytu hazardního hraní v ČR včetně jeho problémových forem, o sociálních, 
zdravotních a dalších dopadech a souvislostech hazardního hraní v kontextu 
legislativních, regulačních, preventivních a léčebných opatření a doporučila 
Ministerstvu financí ČR a vládě další kroky v politice ČR realizované v této oblasti. 
Podařilo se shromáždit a analyzovat informace, které poprvé v ČR podaly komplexní 
přehled o rozsahu a vzorcích hazardního hraní v populaci ČR, včetně problémového 
a patologického hráčství, o jeho zdravotních a sociálních dopadech. 

– Již zmiňovaný statut Rady byl schválen dne 20.10.2014 usnesením vlády č. 858, 
který rozšiřuje mandát Rady na tzv. integrovanou protidrogovou politiku. 

– Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018, do které byly 
integrovány oblasti alkoholu a hazardního hraní. Začleněním problematiky užívání 
návykových látek a závislostního chování, jako je také hazardní hráčství, do jednoho 
strategického dokumentu je vytvořen základ tzv. integrované protidrogové politiky, 
která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v 
řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro 
jednotlivce a společnost než řešení těchto témat paralelně a odděleně. 
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Na revidovanou národní strategii protidrogové politiky integrující téma hazardního hraní 
(viz výše) navazuje příprava Akčního plánu pro oblast hazardního hraní, která začala na 
konci r. 2014, a příprava akčního plánu pro oblast alkoholu, která proběhne na začátku 
r. 2015. 

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 86,6 mil. Kč. Rada také 
v r. 2014 vyhlásila dotační okruh zaměřený na služby pro hazardní hráče v objemu 
3,0 mil. Kč. 

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 – 5 výborů a 3 pracovní skupiny, jejichž činnost 
byla zajištěna sekretariátem Rady i v r. 2014. 

V září 2014 zasedala ad hoc Pracovní skupina k nálezu Ústavního soudu č. 13/12 („množství 
drogy větší než malé“), jejímž úkolem bylo analyzovat situaci a stanovit další legislativní 
postup v návaznosti na zrušení části právních předpisů Ústavním soudem, které stanovovaly 
hranici malého množství jednotlivých omamných a psychotropních látek, tedy hranici 
zakládající odpovědnost ze spáchání přestupku, resp. trestného činu. Na základě návrhu 
této pracovní skupiny vydalo trestní kolegium Nejvyššího soudu sjednocující stanovisko ke 
stanovení hranice malého množství omamných a psychotropních látek. Rovněž v r. 2014 
pracovala ad hoc Pracovní skupina pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím 
do praxe. Účelem této skupiny byla revize implementace zákona č. 50/2013 Sb., jehož cílem 
bylo zpřístupnit léčbu konopím českým pacientům. Skupina připravila návrh změn Vyhlášky 
č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a 
používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití. 

Rada i v r. 2014 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 

člen 29.01.2014 

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních 
věcí 

členka 29.01.2014 

Prof. JUDr. Helena Válková, 

CSc. 
ministryně spravedlnosti členka 29.01.2014 

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 

MVDr. Josef Řihák 

 

 

Oldřich Bubeníček 

zástupce Rady Asociace 
krajů České republiky – 
hejtman Středočeského kraje 

zástupce Rady Asociace 
krajů České republiky – 
hejtman Ústeckého kraje 

člen 

 

 

člen 

18.04.2013 

 

 

18.07.2014 

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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2 Zaměstnanci sekretariátu Rady 

Sekretariát Rady odpovídá za každodenní implementaci a koordinaci protidrogové politiky, 
včetně zabezpečení 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 legálních a nelegálních drog 
a o závislostech. Každoročně vypracovává zhodnocení drogové situace a realizovaných 
opatření v podobě Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a od r. 2014 vypracovává 
také výroční zprávu o stavu ve věcech hazardního hraní v ČR. 

Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu 
Rady vykonává Odbor protidrogové politiky, který tvoří dvě oddělení – Oddělení koordinace 
a financování protidrogové politiky a NMS. 

Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2014 a odpovědnosti (stav 
k 31.12.2014): 

Jméno Funkce Odpovědnost 

Odbor protidrogové politiky 

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 

Mgr. Barbora Orlíková 

Bc. Tomáš Sadílek 
od 01.11.2014 

referentka 

referent 

analytik, zahraniční spolupráce 

Oddělení koordinace a financování (OKF) 

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

JUDr. Petr Charypar referent horizontální koordinace 
protidrogové politiky, legislativa, 
právo 

Ing. Renata Konvalinová referentka financování protidrogové politiky, 
dotace a kontrolní činnost, 
rozpočtář OKF 

Daniel Dárek referent financování protidrogové politiky, 
horizontální koordinace, evropské 
fondy, dotace 

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

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. referent monitoring a výzkum 
- infekční onemocnění 
- léčba 
- harm reduction 
- public a media relations 

Mgr. Kateřina Grohmannová referentka monitoring a výzkum 
- trestněprávní oblast 
- drogové trhy 
- systém včasného varování před 
novými drogami 

Mgr. Pavla Chomynová 
(úvazek 0,5) 

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

Ing. Libuše Knytlová 
(pracuje pro celý odbor) 

referentka ekonomika, rozpočet a financování, 
zahraniční granty 

Mgr. Zuzana Tion Leštinová referentka monitoring a výzkum 
– oblast hazardního hraní 

Mgr. Jakub Černý 
(úvazek 0,5) do 30.06.2014 

Mgr. Zdeněk Rous 
(úvazek 0,5) od 01.09.2014 

referent studie patologického hráčství 

monitoring a výzkum 
– oblast hazardního hraní 

Miloslav Neumann 
(úvazek 0,5) do 31.08.2014 

Mgr. Barbora Drbohlavová 
(úvazek 0,5) od 09.09.2014 

referent studie patologického hráčství 

monitoring a výzkum 
– oblast hazardního hraní 
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3 Přehled činnosti Rady 

3.1 Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata 

V r. 2014 se uskutečnilo pět jednání Rady: 

Jednání Rady dne 11.02.2014 – základní projednávaná témata: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Dotace – návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky na r. 2014 
z kapitoly Úřadu vlády České republiky 

III. Certifikace - návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům 
protidrogové politiky 

IV. Různé 

Jednání Rady dne 11.03.2014 – základní projednávaná témata: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP 

II. Průběžná zpráva o realizaci studie o sociálně patologických dopadech hazardních 
her v ČR 

III. Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2013–2015 za r. 2013 

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

V. Plánované finanční prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2014 

VI. Informace o řešení problematiky v oblasti výroby, nabídky a poptávky po 
metamfetaminu v ČR – ústní informace 

VII. Různé 

Jednání Rady dne 28.05.2014 – základní projednávaná témata: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP 

II. Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR 

III. Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové 
politiky 

IV. Výroční zpráva o činnosti RVKPP za r. 2013 

V. Návrh na změnu Statutu RVKPP 

VI. Návrh sekretariátu RVKPP k dílčí novele zákona č. 379/2005 Sb. 

VII. Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 

VIII. Návrh změny systému financování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené 

IX. Různé 

Jednání Rady dne 02.07.2014 – základní projednávaná témata: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP 

II. Přehled koncepčních dokumentů v oboru adiktologie 

III. Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku za r. 2013 

IV. Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů pro programy protidrogové politiky na 
r. 2015 

V. Výstup z jednání Výboru zástupců regionů 



Strana 9 (celkem 48) 

VI. Vyhodnocení mimořádného dotačního programu Prevence drogové kriminality 
v příhraničí v r. 2013 

VII. Revize Národní strategie protidrogové politiky – začlenění oblasti hazardního hraní 

VIII. Regulace hazardních her na obecní úrovni – Identifikace a řešení rizik spojených 
s hraním hazardních her. Příručka pro obce a jejich zastupitele 

IX. Různé 

Jednání Rady dne 06.11.2014 – základní projednávaná témata: 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP 

II. Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

III. Návrh na rozdělení dotací z kapitoly Úřadu vlády České republiky pro programy 
protidrogové politiky zaměřené na oblast patologického hráčství na r. 2014 

IV. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 (prezentace 
zprávy pro informaci) 

V. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013 

VI. Zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami – diskusní materiál 

VII. Zpráva Globální komise pro protidrogovou politiku 

VIII. Různé 

Rada hlasovala v r. 2014 také formou per rollam. Schválila návrh na změnu Statutu Rady. 
Změnou Statutu došlo k rozšíření členů Rady o 3 členy (MPO, MZe a Česká asociace 
adiktologů) a došlo k zavedení pojmu integrované politiky v oblasti užívání návykových látek 
a patologického hráčství. Hlasování bylo zahájeno dne 01.07.2014 a ukončeno dne 
17.07.2014. 

Dále formou hlasování per rollam (hlasování bylo zahájeno dne 15.10.2014 a ukončeno dne 
23.10.2014) byly Radou schváleny Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 
v roce 2013 a dofinancování projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Rady na 
r. 2014 v celkovém objemu 10 mil. Kč. 

3.2 Výbory Rady 

Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila Rada pět stálých pracovních výborů, jejichž 
činnost zajišťuje sekretariát Rady. 

3.2.1 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. Poslední aktualizací Statutu VZRI se v říjnu 2011 VZRI rozšířil o 
zástupce České asociace adiktologů (dále „ČAA“). 

Složení VZRI k 31.12.2014 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 
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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 

Mgr. Karel Bačkovský Ministerstvo vnitra ČR 

Ing. Pavel Novotný Ministerstvo financí ČR 

plk. Pavel Hoffman Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství 
cel, Celní správa ČR 

Mgr. Jaroslav Doskočil Ministerstvo obrany ČR 

Mgr. Milan Hospodka Ministerstvo spravedlnosti ČR 

vrchní rada plk. PhDr. Pavel Horák Ministerstvo spravedlnosti – Generální ředitelství 
Vězeňské služby ČR 

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

Ing. Alena Ondroušková Ministerstvo zdravotnictví – Inspektorát OPL 

Ing. Ludmila Gočálová Ministerstvo zemědělství ČR 

Mgr. Jana Klimentová Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Zuzana Skalná Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

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 

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Společnost pro návykové látky České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Mgr. Jiří Richter Asociace nestátních organizací poskytujících 
adiktologické a  sociální služby pro osoby ohrožené 
závislostním chování 

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

Mgr. Ondřej Sklenář Česká asociace adiktologů 

VZRI se v r. 2014 sešel celkem sedmkrát, a to 28.01., 25.02., 15.04., 13.05., 12.06., 18.09. 
a 18.11. Jednání souvisela především s přípravou jednání Rady. 
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3.2.2 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 31.12.2014 

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 

Ing. Helena Linhartová 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 

Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. Ministerstvo spravedlnosti ČR 

V r. 2014 se Dotační výbor sešel celkem třikrát. Na jednání dne 22.09. Dotační výbor 
projednal návrhy na dofinancování projektů protidrogové politiky na r. 2014; dne 22.10. 
projednal výjimky z povinné spoluúčasti 30% podílu jiných než státních zdrojů na financování 
projektu, schválení doplnění metodiky hodnocení projektu v části týkající se hodnocení 
nákladovosti služeb a návrhy dotací pro projekty protidrogové politiky zaměřené na 
problematiku patologického hráčství na r. 2014. Návrhy dotací na r. 2015 projednal Dotační 
výbor ve dnech 16. a 17.12.2014, kdy se současně s návrhy dotací protidrogové politiky pro 
oblast nelegálních návykových látek projednávaly návrhy na dotace pro oblast patologického 
hráčství. 

3.2.3 Poradní výbor pro sběr dat o drogách 

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 drog 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 20.10.2011. 
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Složení Výboru k 31.12.2014 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předseda 

PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha 

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 

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

neobsazeno Asociace krajů České republiky 

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. 2014 se uskutečnilo jedno jednání Výboru. Předmětem jednání dne 22.09. byla Výroční 
zpráva 2013. Výbor doporučil předložit Výroční zprávu Radě a následně ji předložit vládě 
České republiky a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (dále 
„EMCDDA“). 

3.2.4 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 31.12.2014 

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. Jiřina Ludvíková 
(od 01.12. Mgr. Marek Nerud) 

KÚ Pardubického kraje 
(resp. KÚ Jihočeského kraje) 

Mgr. Ondřej Počarovský Asociace nestátních organizací poskytujících 
adiktologické a sociální služby pro osoby 
ohrožené závislostním chování 

MUDr. Dušan Randák Společnost pro návykové nemoci České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

V r. 2014 Certifikační výbor jednal šestkrát (09.01., 12.03., 07.05., 09.07., 03.09. a 03.10) 
a projednal celkem 53 zpráv a protokolů z místních šetření. Dále projednal návrh 
Inovovaných standardů odborné způsobilosti. Finální verze Inovovaných standardů bude 
předložena RVKPP v březnu 2015. Výbor se zabýval během roku celkem 3 případy odvolání 
jednotlivých služeb ke složení certifikačních týmů. Výbor rovněž formuloval doporučující 
stanovisko pro certifikátory, které se týkalo místních šetření v terénních programech se 
zázemím. 

3.2.5 Výbor zástupců regionů 

Výbor zástupců regionů (dále „VZRe“) byl ustaven dne 21.09.2007 za účelem zefektivnění 
koordinace mezi státem a samosprávou. VZRe nahradil pracovní skupinu Vertikální 
koordinace protidrogové politiky, která byla zřízena v r. 2003. VZRe zahájil svou činnost 
jednáním v říjnu 2007. Členy VZRe jsou krajští protidrogoví koordinátoři. Poslední 
aktualizace Statutu VZRe byla schválena Radou v říjnu 2011 – úprava Statutu byla 
provedena v návaznosti na nový Statut Rady, který vláda schválila svým usnesením v září 
2011. 
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Složení VZRe k 31.12.2014 

Jméno Reprezentovaná instituce 

Předsedkyně 

Ing. Lucia Kiššová Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady 

Členové 

Mgr. Nina Janyšková Magistrát hl. m. Prahy 

JUDr. Milan Fára 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 

Mgr. Jiřina Ludvíková (do 30.11.2014) KÚ Pardubického kraje 

Mgr. Zuzana Machová KÚ Královéhradeckého kraje 

Mgr. Petr Švanda 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 

V r. 2014 se uskutečnila čtyři jednání VZRe (23.02., 08.04., 27.05. a 24.10.). K základním 
projednávaným tématům patřily: změna Statutu Rady, revize Národní strategie protidrogové 
politiky, Inovované standardy odborné způsobilosti, dále aktivity Akčního plánu na období 
2013–2015, dotační řízení a hodnocení projektů, financování protidrogové politiky, situace 
financování v krajích. V březnu 2014 se krajští protidrogoví koordinátoři zúčastnili 
společného setkání se zástupci Policie ČR, Národní protidrogové centrály Policie ČR (dále 
„NPC“) a sekretariátu Rady v Červené nad Vltavou. 

3.3 Stálé pracovní skupiny Rady 

Ke klíčovým oblastem protidrogové politiky a působnosti Rady zřídila Rada stálé nebo ad 
hoc pracovní orgány. 

Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina 

Resortní koordinační skupina (dále „RKS“) byla zřízena na základě usnesení vlády ze dne 
28.04.2003 č. 427. RKS je odpovědná za přípravu instrukcí na jednání Horizontální pracovní 
skupiny pro problematiku drog a instrukcí pro projednávání jednotlivých témat na COREPER. 
Hlavním gestorem RKS je ředitel sekretariátu Rady. Členy RKS jsou zástupci Ministerstva 
vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí 
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a Celní protidrogové jednotky Celní správy ČR. V posledních letech z praktických důvodů 
probíhala komunikace se členy RKS zejména elektronickou formou. 

Pracovní skupina „Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“ 

Cílem pracovní skupiny je za účasti zástupců relevantních subjektů a institucí zpracovat 
konkrétní návrhy na opatření směřující k prevenci a snížení rizik užívání drog účastníky 
tanečních akcí. Členy jsou zástupci Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále „Klinika adiktologie“), Psychiatrického 
centra Praha, Ústavu lékařské informatiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
zástupci nestátních organizací – Centra protidrogové prevence a terapie, Společnosti 
Podané ruce, o. p. s., Chilli.org, Občanského sdružení PREVENT a zástupci promotérů – 
Techno.cz a vydavatelství xPublishing. 

V r. 2014 se pracovní skupina nesešla. 

Pracovní skupina pro metamfetamin 

Pracovní skupina se zabývá problematikou metamfetaminu – jeho užíváním, distribucí, 
výrobou, dostupností vstupních surovin, meziproduktů, odpadů výroby a souvisejícími 
dopady na veřejné zdraví a životní prostředí. V r. 2014 se skupina sešla jednou (02.06.). 
Předmětem jednání bylo zhodnocení vývoje v oblasti nabídky pervitinu, zapojení osob 
původem z Vietnamu do výroby a distribuce pervitinu, současný stav a trendy v oblasti 
prekurzorů pro výrobu pervitinu, vývoj regulačních opatření k omezení dostupnosti léků 
obsahujících pseudoefedrin v rámci EU, predikce možného vývoje drogové situace po 
zavedení regulačních opatření k omezení dostupnosti léků obsahujících pseudoefedrin 
v Polsku a působení preventivních a nízkoprahových programů zaměřených na včasnou 
detekci, snižovaní poptávky jak na české, tak na německé straně. 

3.4 Ad hoc pracovní skupiny Rady 

Pracovní skupina pro financování 

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 r. 2014 
probíhala práce PS především prostřednictvím elektronické komunikace. V listopadu 2014 
byl členům PS předložen k vyjádření materiál Analýza a řešení vlivu ESF na financování 
služeb pro uživatele návykových látek a návrh na řešení v případě výpadku tohoto zdroje, 
který na základě úkolu vyplývajícího z Akčního plánu vypracoval sekretariát Rady za využití 
informací krajských protidrogových koordinátorů. Nadále paralelně probíhají práce na dalších 
systémových změnách týkající se např. možnosti využití víceletého financování a zapojení 
Evropského sociálního fondu do koordinovaného financování protidrogové politiky. 

Pracovní skupina pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe 

Koncem r. 2013 vznikla z rozhodnutí Rady (usnesení Rady č. 02/1013) ad hoc Pracovní 
skupina pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe. Hlavním cílem bylo 
prodiskutovat příčiny faktické nedostupnosti léčebného konopí pro pacienty a případně 
upravit zákonné nebo podzákonné normy tak, aby byla zajištěna dostupnost konopí. Dílčím 
cílem dále bylo zrevidovat preskripční podmínky omezující dostupnost konopí a zajistit tak 
splnění účelu zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Skupina byla 
složena ze zástupců Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, ČLS JEP, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, Kliniky adiktologie, sekretariátu Rady, NPC a dalších odborných konzultantů. 
Činnost pracovní skupiny zastřešoval národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil. 
Pracovní skupina se v r. 2014 sešla dvakrát. První setkání proběhlo 22.01., na programu 
jednání byla diskuse nad závěrečnými zprávami dvou podskupin, které v r. 2013 
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projednávaly problematiku trhu a jeho regulace a téma podmínek a omezení preskripce. 
Druhé setkání pracovní skupiny v r. 2014 se uskutečnilo 02.06. a jednalo se o závěrečném 
setkání, jehož výstupem byl dopis ministrovi zdravotnictví ČR s návrhem změn Vyhlášky č. 
221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání 
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. 

Pracovní skupina k nálezu Ústavního soudu 13/12 – „množství větší než malé“ 

Pracovní skupina byla zřízena na podzim r. 2013 na základě podnětu předsedy vlády ČR za 
účelem analýzy stávající situace, stanovení dalšího legislativního postupu a zpracování 
podkladů pro stanovený legislativní postup v souvislosti se stavem, který vznikl po nabytí 
účinnosti nálezu Ústavního soudu č. 13/12 dne 23.08.2013, vyhlášeného ve Sbírce zákonů 
pod č. 259/2013 Sb., kterým byla zrušena část ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 
Sb., trestního zákoníku, a současně pozbylo platnost ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení 
vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za 
jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je 
obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb. Předmětným nálezem Ústavního 
soudu byly zrušeny části právních předpisů, které stanovovaly hranici malého množství 
jednotlivých omamných a psychotropních látek, resp. hranici množství omamných 
a psychotropních látek, zakládající odpovědnost neoprávněného držitele takové látky za 
spáchání přestupku, resp. trestného činu. Na základě návrhu této pracovní skupiny vydalo 
trestní kolegium Nejvyššího soudu sjednocující stanovisko ke stanovení hranice malého 
množství omamných a psychotropních látek. V r. 2014 se pracovní skupina nesešla. 

3.5 Pracovní skupiny sekretariátu Rady 

Adiktologické fórum 

Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskusní platformou 
Adiktologické fórum. Jeho cílem 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. První setkání členů Adiktologického fóra 
proběhlo v listopadu 2011 na Klinice adiktologie. Adiktologické fórum se schází jednou za 
dva měsíce. Obsah setkání zajišťují odborné společnosti, které se střídají v předsednictví 
Adiktologického fóra po půlroce. 

V r. 2014 se uskutečnilo celkem šest setkání Adiktologického fóra (08.01., 05.03., 07.05., 
04.06., 03.09. a 05.11.), během nichž byla prodiskutována následující témata: odpovědnost 
za obsah odborných certifikací, Adiktologický etický kodex, adiktologické výkony – vývoj 
jednání se zástupci zdravotních pojišťoven, formalizace Adiktologického fóra a jeho zařazení 
do struktur Rady, návrh na změnu Statutu Rady, Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie 
pro období 2014–2020, profesní komora sociálních pracovníků a systémová podpora 
profesionálního výkonu sociální práce. Dále proběhlo jedno rozšířené setkání (24.09.) 
s vedoucími pracovníky AT zařízení k aktuální situaci ve financování ambulantních 
adiktologických služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Pracovní skupina „Akční plán pro oblast hazardních her 2015–2018“ 

Usnesením vlády č. 1060 ze dne 15.12.2014 bylo uloženo národnímu protidrogovému 
koordinátorovi zpracovat a předložit vládě návrh Akčního plánu Národní strategie 
protidrogové politiky pro oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství na 
období 2015 až 2018 (dále „Akční plán pro oblast hazardních her 2015–2018“), který slouží 
jako nástroj implementace cílů obsažených v revidované verzi Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2010 až 2018. S cílem podpořit zpracování Akčního plánu pro oblast 
hazardních her 2015–2018 sekretariát Rady ustavil pracovní skupinu „Akční plán pro oblast 
hazardních her 2015–2018“ a dvě pracovní podskupiny: podskupinu pro zákonnou regulaci 
a vymáhání práva a podskupinu pro odborné služby. Účastníky pracovní skupiny 
a pracovních podskupin byli zástupci jednotlivých resortů, provozovatelé hazardních her 



Strana 17 (celkem 48) 

a jejich profesní sdružení, poskytovatelé služeb a zástupci dalších relevantních subjektů 
a institucí. Tří setkání pracovní skupiny a jednání pracovních podskupin se celkem účastnilo 
přibližně 50 odborníků na danou oblast. Pracovní skupina se v r. 2014 sešla dvakrát, a to 
12.11. a 01.12., pracovní podskupina pro zákonnou regulaci a vymáhání práva se sešla dne 
10.12. Jednání pracovní skupiny i podskupin budou pokračovat v r. 2015. 

3.5.1 Pracovní skupiny NMS 

Pracovní skupina „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“ 

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, Kliniku adiktologie a Lékařské 
informační centrum. V r. 2014 se pracovní skupina nesešla. V r. 2014 probíhaly schůzky 
realizačního týmu studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), která 
byla realizována v r. 2011, další vlna studie je plánována na r. 2015. 

Pracovní skupina „Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních 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. 2014 sešla jednou (05.06.). 

Pracovní skupina „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog“ 

Pracovní skupina se 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 skupiny scházejí v rámci Rady 
Národního registru léčby uživatelů drog, jehož členy je většina členů pracovní skupiny. 

Pracovní skupina „Úmrtí spojená s užíváním drog“ 

Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 
13 soudnělékařských 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. V roce 2014 se pracovní 
skupina sešla jednou (19.05.). 

                                                

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 „Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog“ 

Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog 
a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. V r. 2014 
probíhaly schůzky realizačního týmu NMS a pražských nízkoprahových programů 
k odhadům problémového užívání drog v Praze metodou capture-recapture. 

Pracovní skupina „Data trestněprávního sektoru“ 

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. 2014 nesešla, byly však realizovány individuální schůzky 
s ohledem na řešené výzkumné téma (např. sběr dat o záchytech v rámci zařízení vězeňské 
služby, kriminalita v souvislosti s hraním sázkových her, sekundární drogová kriminalita, 
možnosti rozšíření sběru dat, inovace nástrojů 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, Ústavu 
lékařské informatiky, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstva 
zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, PCP, 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. 2014 se skupina sešla dvakrát (28.04. 
a 30.10.). Diskutována byla témata jako aktuální situace ve výskytu nových látek, trh 
s novými drogami, proces posuzování rizik spojených s užíváním nových látek a jejich 
zařazování na seznam kontrolovaných látek, výskyt užívání fentanylu, návrh na zařazení 
nových látek na seznam nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. 

Pracovní skupina „Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na 
společnost v ČR“ 

Pracovní skupinu vytvořilo NMS na počátku r. 2013 za účelem zpracování analýzy sociálně 
patologických dopadů hazardních her na společnost v ČR zahrnující politiku a strategii 
v oblasti hazardního hraní, výskyt hazardního hraní v populaci včetně jeho 
intenzivních/problematických a závislostních forem, výskyt zdravotních a sociálních 
problémů a následků spojených s hazardním hraním, dostupnost preventivních, 
poradenských a léčebných intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení. Pracovní 
skupina se během vypracovávání Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her 
na společnost v ČR sešla celkem dvakrát v r. 2013 a jedenkrát v r. 2014 (01.04.). Zpráva 
byla dokončena v dubnu 2014, shrnula situaci v oblasti hazardního hraní v ČR a doporučila 
Ministerstvu financí a vládě ČR další kroky v této oblasti; její závěry a doporučení schválila 
vláda ČR na svém jednání dne 15.09.2014. 

Pracovní skupina k posouzení rizikovosti jednotlivých typů hazardních her 
v podmínkách ČR 

Úkolem skupiny bylo pokusit se vytvořit podle zahraničního nástroje k posouzení rizikovosti 
jednotlivých typů hazardních her podobný nástroj pro podmínky ČR. Pracovní skupina se 
sešla poprvé 30.06.2014 a následně 04.08. Skupina v r. 2014 také svoji činnost ukončila 
a závěrečného setkání dne 08.10. se zúčastnila Chantal Moersen z Německa, která je 
spolutvůrkyní nástroje k posouzení rizikovosti jednotlivých typů hazardních her ASTERIG 
(Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products). 
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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. Cílem práce skupiny je provedení socioekonomické analýzy 
nákladů na exekuce v sociálních skupinách. Například u skupiny uživatelů drog je zjevné, že 
exekuce jsou kontraproduktivní v procesu úzdravy a sociální reintegrace uživatelů drog 
a jsou ekonomicky neefektivní, protože motivují uživatele drog nevstupovat na trh práce 
a naopak zůstat na dávkách sociální pomoci, v hmotné nouzi atd. 

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. 2014 sekretariát zpracoval průběžné hodnocení 
plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až 
2015 za r. 2013 a předložil jej na jednání Rady dne 11.03.2014. 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. 2013 byla projednána Radou dne 28.05.2014. 

V r. 2014 byla schválena Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 
2018 usnesením vlády č. 1060 dne 15.12.2014 s cílem reagovat na nepříznivé ukazatele 
veřejného zdraví spojené s užíváním alkoholických nápojů a také na negativní dopady 
problémového hráčství na společnost ČR, zejména jeho nejškodlivějších forem a s tím 
spojených zdravotních a sociálních dopadů. Sekretariát Rady ustavil pracovní skupinu pro 
přípravu Akčního plánu pro oblast hazardního hraní, jejímiž členy jsou zástupci orgánů státní 
správy, profesních skupin provozovatelů hazardních her, poskytovatelů služeb a dalších 
relevantních subjektů. V r. 2014 se skupina sešla dvakrát. Zpracovala návrh akčního plánu, 
který bude dále projednáván orgány Rady v r. 2015. 

Realizace protidrogové politiky v krajích 

Krajští protidrogoví koordinátoři zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 
v krajích. Za r. 2013 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci 
protidrogové politiky v krajích za r. 2013 byla projednána Radou v listopadu 2014. 
V souvislosti se začleněním problematiky hazardního hraní do protidrogové politiky byla 
struktura Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích rozšířena o sběr dat i v této 
oblasti. 

Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. V r. 2014 se jako hosté 
účastnili jednání protidrogové komise v Pardubickém kraji, 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. 

Mezinárodní aktivity v protidrogové politice 

ČR se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Realizované aktivity 
a výstupy jsou detailně popsány v kap. 6 Zahraničí. V oblasti mezinárodní spolupráce 
zástupci České republiky zpracovali rezoluci pro 57. zasedání Komise OSN pro narkotika 
(dále „CND“). Rezoluce byla pro svou ambicióznost podporována z mnoha stran, podporu v 
horizontální skupině pro drogy v rámci Evropské rady (dále „HDG“) však nakonec právě z 
tohoto důvodu nedostala. Přes poměrně rigidní povahu tělesa HDG se zástupcům České 
republiky daří aktivním způsobem udávat směr evropské drogové politice. 
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Projednání a schválení certifikátů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 

Rada v r. 2014 projednala celkem 53 návrhů na udělení či neudělení certifikátů odborné 
způsobilosti, z toho bylo vydáno 53 certifikátů. 

Projednání a schválení objemu neinvestičních dotací na realizaci projektů 
protidrogové politiky 

Rada projednala a doporučila návrhy na poskytnutí dotací na realizaci 133 projektů 
protidrogové politiky v r. 2014 v celkové výši 86.631.000 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 mimořádného 
dotačního řízení zaměřeného na oblast patologického hráčství Rada schválila návrhy na 
poskytnutí dotací v celkové výši 3.000.000 Kč celkem 11 projektům protidrogové politiky 
formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci k 31.12.2014. Dotace byly poskytnuty 
formou bezhotovostních převodů prostředků prostřednictvím bankovních účtů Úřadu vlády 
České republiky na účty příjemců dotací. 

V průběhu r. 2014 bylo tedy poskytnuto celkem 89.631.000 Kč na realizaci 144 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, která je 
spravována Ministerstvem financí ČR. 

Zaměstnanci sekretariátu Rady se rovněž účastní veřejnosprávních kontrol, které jsou 
realizovány Odborem interního auditu a kontroly Úřadu vlády ČR, a to z pozice odborných 
pracovníků zabývajících se věcným plněním projektů. Během r. 2014 proběhlo 5 následných 
veřejnosprávních kontrol za r. 2013 a 5 veřejnosprávních kontrol průběžných na dotaci 
získanou v roce 2014. Při přípravě podkladů pro jednotlivé kontroly poskytují zaměstnanci 
sekretariátu Rady Odboru interního auditu a kontroly součinnost. V rámci kontrol je kromě 
zázemí organizace navštívena přímo realizovaná drogová služba (konkrétně šlo 
o 6 kontaktních center, 2 terapeutické komunity, o 1 ambulantní léčbu a o 1 projekt 
neslužbový, tj. poskytující informace, zabývající se výzkumem či hodnocením). Tyto kontroly 
jsou zaměřeny na věcné 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 je českým partnerem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách a drogových 
závislostech) na národní úrovni a zastoupením decentralizované evropské agentury – 
Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále „EMCDDA“). NMS 
bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19.06.2002 a jeho činnost je vymezena 
v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12.12.2006. 

Hlavním informačním výstupem NMS je Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. Od 
r. 2014 vypracovává NMS také výroční zprávu o stavu ve věcech hazardního hraní v ČR. 

Za účelem sběru tzv. klíčových indikátorů EMCDDA pro popis drogové situace realizuje NMS 
řadu studií a monitorovacích systémů. 
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Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 

Výroční zprávu 2013 schválila Rada formou per rollam v říjnu 2014; vládě ČR byla pro 
informaci předložena na jednání dne 08.12.2014. Výroční zprávu zpracovává každoročně 
NMS. 

Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR 

První komplexní zprávu s názvem „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“ 
dokončilo NMS v dubnu 2014, a to na základě usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 06.09.2012. 
Tuto zprávu projednala dne 15.09.2014 vláda ČR a schválila souhrn jejích hlavních zjištění 
a doporučení. Vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní vláda ČR zároveň uložila 
NMS kontinuálně monitorovat výskyt a dopady hazardního hraní v České republice 
a každoročně předkládat zprávu o výsledcích tohoto monitoringu. 

V rámci zpracování zprávy se podařilo shromáždit a analyzovat informace, které poprvé 
v ČR podaly komplexní přehled o rozsahu a vzorcích hazardního hraní v populaci ČR, 
včetně problémového a patologického hráčství, o jeho zdravotních a sociálních dopadech. 
Kromě zpracování existujících dat (např. údajů ze zdravotnické statistiky, z evidence 
z oblasti provozování hazardních her shromažďované Ministerstvem financí, z evidence 
obecně závazných vyhlášek ministerstev financí a vnitra, ze závěrečných zpráv k dotačním 
řízením, z dříve provedených průzkumů jako sčítání adiktologických služeb apod.) bylo NMS 
v l. 2013 a 2014 provedeno několik vlastních cílených analýz, studií a šetření. 

Studie a monitorovací aktivity v r. 2014 

– Správa databáze UniData umožňující elektronické zpracování jednotně sebraných dat 
z nízkoprahových zařízení. 

– Vývoj optimalizace databáze UniData pro použití na přenosných zařízeních (chytré 
telefony, tablety). 

– Správa a zpracování údajů ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním 
řízení Rady – data o klientech, poskytnutých službách, pracovnících a výdajích na 
realizaci projektů. 

– Zpracování dat ze studie „Prevalence užívání drog v populaci v roce 2013“, příprava 
navazující studie v roce 2014 (realizace sběru dat v prosinci 2014). 

– Příprava a realizace studie „Výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice 
zdravotnictví a zdravého způsobu života (Výzkum občanů 2014)“ (realizace sběru dat 
v prosinci 2014). 

– Zpracování dat a příprava výzkumné zprávy shrnující výsledky mezinárodní studie 
„ESPAD 2011“ v ČR. 

– Příprava metodologické stránky ESPAD, která proběhne na jaře 2015. 

– Sběr dat v rámci třetí vlny průřezové dotazníkové studie zaměřené na užívání 
návykových látek mezi osobami odsouzenými k výkonu trestu odnětí svobody, realizace 
sběru dat na přelomu října a listopadu 2014 ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR. 

– Systém včasného varování před novými drogami (EWS) – monitorování záchytů 
a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a výměna informací na národní 
a mezinárodní úrovni. Dvakrát ročně byla zpracována zpráva o činnosti EWS v ČR, NMS 
koordinuje pracovní skupinu pro EWS v ČR, která předkládá návrhy na zařazení nových 
látek na seznam OPL. 

– Studie zaměřená na mapování nabídky nových psychoaktivních látek prostřednictvím 
internetových obchodů (srpen 2014). 

– Vyhodnocení rozšířeného sběru dat o přestupcích nedovoleného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami prostřednictvím krajských protidrogových koordinátorů. 
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– Zapojení se do studie EMCDDA zaměřené na mapování procesu sběru a hlášení dat 
o záchytech drog a do studie proveditelnosti rozšíření rutinního sběru dat o záchytech 
drog. 

– Sběr dat o drogových úmrtích ze speciálního registru vedeného na odděleních soudního 
lékařství. 

– Každoroční odhady počtu problémových uživatelů drog (dále „PUD“) v ČR multiplikační 
metodou. Odhad PUD metodou zpětného záchytu za r. 2006 a 2007. Odhad PUD 
v Praze metodou zpětného záchytu za r. 2011, 2012 a 2013. 

– Monitoring testování na infekční nemoci v nízkoprahových zařízeních. 

– Aktivní zapojení a spolupráce v rámci Evropské databáze o drogové legislativě – projekt 
EMCDDA. 

– Ve spolupráci s ÚZIS bylo v r. 2014 připravováno spuštění Národního zdravotního 
registru – Národního registru léčby uživatelů drog. 

– V r. 2014 NMS dále realizovalo tzv. Sčítání adiktologických služeb, čili census, jehož 
účelem je zmapovat služby pro uživatele návykových látek v ČR a jejich charakteristiky. 
V této souvislosti se NMS účastnilo přípravy evropského vzorového dotazníku pro 
tzv. facility surveys – průřezových studií za účelem zjištění strukturních charakteristik 
zařízení a programů poskytujících služby uživatelům návykových látek. 

– Analýza sekundární (ekonomické) drogové kriminality ve spolupráci s Národní 
protidrogovou centrálou Policie ČR. 

– Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropské databáze o drogové legislativě ELDD – 
projekt EMCDDA. 

– Příprava a zpracování otázek týkajících se hazardního hraní ve dvou omnibusových 
šetřeních v r. 2014. 

– Příprava a zpracování otázek týkajících se hazardního hraní v omnibusovém průzkumu 
Lékaři ČR v r. 2014. 

– Průzkum zaměřený na hazardní hraní (a návykové látky) v sociálně vyloučených 
lokalitách (ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování). 

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

– Příprava a zpracování bloku o hazardním hraní v průřezové dotazníkové studii zaměřené 
na užívání návykových látek mezi osobami odsouzenými k výkonu trestu odnětí svobody. 

– Průzkum intervencí pro patologické hráče v rámci Sčítání adiktologických služeb. 

–  Studie odhadu rizikovosti hazardních her (na bázi nástroje ASTERIG). 

– Příprava dotazníku pro studii o výskytu zadluženosti mezi klienty adiktologických 
programů. 

–  Analýza akčních plánů pro oblast hazardního hraní v protidrogových politikách 
evropských i mimoevropských zemí. 
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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. 2014 

– 28.05. – Seminář k protidrogové politice EU. 

– 06.–20.06. – Workshopy k vizualizaci dat pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog. 

– 08.–12.09. – Reitox Academy v Lichtenštejnském paláci, tato akce se uskutečnila za 
partnerství NMS a Kliniky adiktologie. Celotýdenní seminář byl zaměřen na problematiku 
metodologie monitorování a hodnocení drogové situace prostřednictvím tzv. 5 klíčových 
indikátorů drogové epidemiologie EMCDDA a dalších nástrojů. 

– 09.10. – Hazardní hry v ČR a jejich regulace v Lichtenštejnském paláci, mezinárodní 
konferenci pořádalo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Odborem 
protidrogové politiky. 

Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2014 

– 04.–05.03. – Pracovní setkání zástupců NPC, pracovníků Krajských ředitelství Policie 
ČR, krajských protidrogových koordinátorů a zástupců sekretariátu Rady a NMS 
v Červené nad Vltavou, prezentace: Indikátory snižování nabídky drog. 

– 04.–05.03. – Pracovní setkání zástupců NPC, pracovníků Krajských ředitelství Policie 
ČR, krajských protidrogových koordinátorů a zástupců sekretariátu Rady a NMS 
v Červené nad Vltavou, prezentace: Zdravotní a společenské dopady různých drog 
a typů návykového chování. Stručný souhrn dostupných údajů. 

– 13.03. – Prezentace na konferenci k problematice hazardního hraní ve Zlíně. 

– 13.03. – Účast a aktivní vystoupení na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu v Brně 
ke sjednocujícímu stanovisku k určení množství většího než malého drog. 

– 27.03. – Konference A.N.O. „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství 
(Standardy služeb ve vězení)“, prezentace: Inovované standardy odborné způsobilosti. 

– 27.–28.03. – Aktivní účast na meetingu EMCDDA v Praze k dalšímu vývoji ve výkaznictví 
záchytů drog v Evropě (sekretariát Rady a NPC). 

– 08.04. – Prezentace na pracovním setkání členů zastupitelstva města Litomyšle 
v souvislosti s připravovanou obecně závaznou vyhláškou o zákazu provozování loterií 
a jiných podobných her na celém území města Litomyšl. 

– 11.04. – Česko-německá konference k protidrogové politice, Café Louvre Praha, za 
účasti německého a českého národního protidrogového koordinátora. 

– 29.04. – Účast na AT konferenci (konference SNN ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické 
společnosti). 

– 17.06. – Účast na výjezdním zasedání sekce Harm reduction A.N.O. v Benešově, 
tematicky zaměřeno na vykazování statistických výstupů. 

– 18.06. – Konferenční vypořádání připomínek k Pravidlům spolufinancování z ESIF. 

– 08.–12.09. – Druhý ročník mezinárodního kurzu s názvem Současné přístupy v drogové 
epidemiologii a monitoringu (Contemporary approaches in drug monitoring); kurz 
realizován v Lichtenštejnském paláci ve spolupráci s EMCDDA a s Klinikou adiktologie. 

                                                

2 Pracovníci sekretariátu Rady následující akce organizovali nebo se jich aktivně účastnili. 
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Letošního ročníku se zúčastnili zástupci Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Izraele, Maroka 
a Ukrajiny. Prezentace na téma monitorování situace v oblasti užívání návykových látek 
v ČR a Národního akčního plánu drogového informačního systému . 

– 19.09. – Účast na Odborně metodickém semináři Vězeňské služby. Účast v panelové 
diskusi a prezentace na téma: aktuální informace o stavu ve věcech drog v ČR a 
prevence předávkování. 

– 23.09. – Účast na workshopu Ministerstva práce a sociálních věcí na téma financování 
sociálních služeb. 

– 27.09. – Prezentace workshopu „substituční léčba“ v panelu konference Horizonty 
protidrogové politiky v Praze. 

– 09.10. – Vystoupení na mezinárodní konferenci Hazardní hry v ČR a jejich regulace 
v Praze, konferenci pořádalo Ministerstvo financí ČR a sekretariát Rady. 

– 15.10. – Prezentace na výročním setkání expertů pro drogová úmrtí, EMCDDA, Lisabon, 
na téma úmrtnost patologických hráčů. 

– 10.11. – Seminář pro gruzínské experty nově vznikajícího monitorovacího střediska, 
seminář byl pořádán Klinikou adiktologie. 

– 03.12. – Prezentace na přednášce pro Ministerstvo obrany v rámci vzdělávání specialistů 
na aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů na téma výskyt hazardního hraní v ČR, 
prevence, léčba, intervence a opatření na snížení rizik rozvoje patologického hráčství. 

– 03.12. – Prezentace Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2013 
na „Purkyňce“. 

– Prezentace pro 3 studijní návštěvy srbských expertů v ČR v rámci realizace 
twinningového projektu SR 10 IB JH 02 „Implementation of Strategy for Fight against 
Drugs (Supply and Demand Reduction Component)“ v Srbsku. 

– Prezentace na seminářích SNN ČLS JEP v Apolináři (průběžně). 

– 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: 

– Beck, F., Legleye, S., Chomynová, P., Miller, P. (2014). A Quantitative Exploration of 
Attitudes Out of Line with the Prevailing Norms Toward Alcohol, Tobacco and Cannabis 
Use Among European Students. Substance Use and Misuse 49: 878-890. 
DOI:10.3109/10826084.2014.889910. 

– Mravcik, V., Zabransky, T., Talu, A., Jasaitis, E., Gafarova, N., Musabekova, Z., Ganiev, 
F. (2014). Mortality of registered drug users in Central Asia. Int J Drug Policy. doi: 
10.1016/j.drugpo.2014.03.007 

– Zabransky, T., Mravcik, V., Talu, A., & Jasaitis, E. (2014). Post-Soviet Central Asia: A 
summary of the drug situation. Int J Drug Policy. doi: 10.1016/j.drugpo.2014.05.004 

– Wiessing, L., Ferri, M., Grady, B., Kantzanou, M., Sperle, I., Cullen, K. J., EMCDDA 
DRID group, E. D. (2014). Hepatitis C Virus Infection Epidemiology among People Who 
Inject Drugs in Europe: A Systematic Review of Data for Scaling Up Treatment and 
Prevention. PLoS One, 9(7), e103345. doi: 10.1371/journal.pone.0103345 

– Mravcik, V., Strada, L., Reimer, J., & Schulte, B. (2014). Hepatitis C treatment uptake 
and adherence among injecting drug users in the Czech Republic. Epidemiol Mikrobiol 
Imunol, 63(4), 265-269. 



Strana 25 (celkem 48) 

– Kilibarda, B., Mravčík, V., Sieroslawski, J., Gudelј Rakić, J., Martens, M.S. (2014). 
National Survey on life styles of citizens in Serbia 2014. Key findings on substance use 
and gambling. Dragan Ilić, D. (ed). Belgrade: Institute of Public Health of Serbia “Dr Milan 
Jovanovic Batut”. 

– Škařupová, K., Zábranský, T., Mravčík, V. (2014) The levels of use of opioids, 
amphetamines and cocaine and associated levels of harm: summary of scientific 
evidence. Thanki, D. and Vicente, J. (Ed.). Lisbon: European monitoring centre for drugs 
and drug addiction. 

Prezentace v médiích 

Téma protidrogové politiky bylo v r. 2014 pravidelně medializováno, a to v souladu 
s vypracovaným mediálním plánem. Pokryté byly hlavní deníky, hlavní večerní zpravodajství 
a zpravodajství ČT24. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil poskytoval 
pravidelně rozhovory médiím veřejné služby i komerčním médiím, zahraničním a regionálním 
deníkům. Protidrogová politika je pravidelně medializována s ohledem na střednědobé cíle 
(komunikační strategie Odboru protidrogové politiky) a aktuální dění. V roce 2014 byla 
akcentována zejména témata související s integrovanou protidrogovou politikou, 
problematikou hazardního hraní, nadměrné konzumace alkoholu v ČR a také s legislativní 
změnou v oblasti využití konopí pro léčebné účely. 

 Tiskové konference v r. 2014 

– 27.05. – Tisková konference ke zveřejnění Evropské výroční zprávy. 

– 23.10. – Tisková konference „Zásadní změny v protidrogové politice“. 

– 08.12. – Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013. 

Tiskové zprávy v r. 2014 

Tiskové zprávy jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům s hlavičkou Tisková zpráva 
sekretariátu Rady. Ke každé tiskové konferenci je rovněž vydána jedna tisková zpráva 
a doprovodné materiály pro potřeby médií. Tiskové zprávy jsou zasílány v elektronické 
podobě Odboru komunikace Úřadu vlády ČR, jenž je poskytuje České tiskové kanceláři, 
jednotlivým redakcím a novinářům, kteří pravidelně informují o  problematice látkových 
a nelátkových závislostí a protidrogové politice vlády ČR. 

– 11.02. – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace na rok 2014. 

– 06.03. – Prohledávání studentů pomocí drogových psů nepatří do protidrogové prevence 
ve školství: Společné stanovisko protidrogových a pedagogických odborníků k cílenému 
prohledávání žáků základních a středních škol za pomoci policejních psů se speciálním 
výcvikem na vyhledávání omamných látek. 

– 09.04. – Tisková zpráva k rozhodnutí Nejvyššího soudu: Stanovisko národního 
protidrogového koordinátora k rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu ve věci 
určení limitního množství drog pro vlastní potřebu. 

– 11.04. – Tisková zpráva: Česká republika a Německo chtějí společně posílit 
protidrogovou prevenci: Pověřenci pro otázky drog obou vlád diskutovali v Praze 
o možnostech řešení. 

– 16.05. – Tisková zpráva Drogy za volantem. 

– 27.05. – Evropská zpráva o drogách 2014: Agentura EU pro drogy zveřejnila výroční 
zprávu o trendech v oblasti užívání drog. 

– 25.06. – Tisková zpráva k mezinárodnímu dni boje proti drogám. 

– 30.06. – Mezinárodní konference (Nové) horizonty protidrogové politiky ve 
středoevropských metropolích. 
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– 15.09. – Problematika hazardu bude součástí národní protidrogové strategie: Vláda ČR 
projednala souhrnnou zprávu Hazardní hraní v ČR a jeho dopady a schválila začlenění 
této problematiky do národní protidrogové strategie. 

– 23.10. – Zásadní změny v protidrogové politice České republiky: Protidrogová politika 
vlády ČR, doposud zaměřená na nelegální drogy, byla rozšířena o problematiku 
alkoholu, tabáku a hazardního hraní. 

– 03.10. – Tisková konference Drogy a dopravní nehody. 

– 20.10. – Problematika hazardního hraní se stala součástí vládní protidrogové politiky. 

– 08.12. – Výroční zpráva o drogách 2013 zveřejněna: Vláda projednala Výroční zprávu 
o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013. 

– 15.12. – Sčítání adiktologických služeb: Byl zahájen průzkum Sčítání adiktologických 
služeb. 

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 ve společnosti nějak zasahuje, jde 
tedy o všechny členy Rady a další ministerstva a instituce, jež jsou členy pracovních orgánů 
Rady. V r. 2013 a 2014 byla navázána užší spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování, a to v otázkách podpory projektů protidrogové politiky v rizikových lokalitách 
a v rámci realizace studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost 
v ČR. 

V oblasti neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce A.N.O., SNN ČLS JEP, 
jejichž zástupci jsou také členy Rady i jejích pracovních orgánů, Klinika adiktologie a ČAA, 
jejíž zástupce se v r. 2011 stal členem VZRI. 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, 
Psychiatrického centra Praha a Kliniky adiktologie. V oblasti sběru trestněprávních dat jsou 
to NPC, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut 
pro kriminologii a sociální prevenci, Vězeňská službu, Celní protidrogová jednotku Celní 
správy ČR, PMS aj. 

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, 

http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/studie/studie_o_socialne_patologickych_dopadech_hazardnich_her_na_spolecnost_v_cr
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/studie/studie_o_socialne_patologickych_dopadech_hazardnich_her_na_spolecnost_v_cr
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– Republikový výbor pro prevenci kriminality, 

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

– Pracovní skupina pro tvorbu strategických dokumentů pro oblast omezení škod 
působených alkoholem v rámci Zdraví 2020, 

– Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví, 

– Rada Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, 

– Rada Národního registru léčby uživatelů drog, 

– Pracovní skupina pro přípravu Národního registru léčby uživatelů drog, 

– 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 

V r. 2014 došlo k modernizaci loga a navazujících šablon pro vzhled publikací sekretariátu 
Rady. 

4.1 Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR 

Autorská činnost 

– Kiššová, L., Mravčík, V., Chmelová, E., Dárek, D. (2014). Souhrnná zpráva o realizaci 
protidrogové politiky v krajích v roce 2012. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-
80-7440-095-7. 

– Chomynová, P., Csémy, L., Grolmusová, L., Sadílek, P. (2014). Evropská školní studie 
o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 
2011. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-101-5. 

– Vacek, J. (2014). Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her. Příručka 
pro obce a jejich zastupitele. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-102-
2. 

– Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L., 
Nechanská, B., Sopko, B., Fidesová, H., Vopravil, J., Jurystová, L. (2014). Výroční 
zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013. Mravčík, V. (Ed.). Praha: 
Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-109-1. 

– Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L., 
Nechanská, B., Sopko, B., Fidesová, H., Vopravil, J., Jurystová, L. (2014). Annual 
Report: The Czech Republic – 2013 Drug Situation. Mravčík, V. (Ed.). Prague: Office of 
the Government of the Czech Republic. ISBN 978-80-7440-110-7. 

– Mravčík, V., Černý, J., Leštinová, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Licehammerová, 
Š., Ziegler, A., Kocarevová, V. (2014). Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. 
Praha: Úřad vlády České republiky. 

Vydavatelská činnost 

– UNODC (2014). Mezinárodní standardy prevence užívání drog. Praha: Úřad vlády České 
republiky. ISBN 978-7440-097-1. Publikace je překladem publikace původně vydané 
UNODC v r. 2013. 

– Williams, R. J., Westová, B. L., Simpson, R. I. (2014). Prevence problémového hráčství: 
Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe. Praha: Úřad vlády České republiky. 
ISBN 978-7440-096-4. Publikace je překladem publikace původně vydané OPGRC 
v r. 2012. 

Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 500 ks. Výroční zpráva v češtině byla 
vydána v počtu 2 000 ks, v angličtině v počtu 2 000 ks. Elektronická podoba všech dosud 
vydaných publikací je k dispozici na www.drogy-info.cz. 

4.2 Periodikum Zaostřeno na drogy (ISSN 1214-1089) 

Periodikum „Zaostřeno na drogy“ 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 1 548 adres. Elektronická podoba je 
k dispozici na www.drogy-info.cz. 

Čísla vydaná v r. 2014 

– Doležalová, P. (2014). Uživatelky drog ohrožené stigmatizací. Zaostřeno na drogy, ročník 
12, č. 1, s. 1–12 

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


Strana 29 (celkem 48) 

– Pompidou Group (2014). Drogová kyberkriminalita a související role internetu. Zaostřeno 
na drogy, ročník 12, č. 2, s. 1–16. Číslo je překladem původního materiálu Pompidou 
Group „Drug related cybercrime and associated use of the Internet“. 

– Mountenety, J., Groshkova, T., Thanki, D., Cunningham, A., Rychet, M. (2014). 
Mapování trendů v užívání, výrobě a distribuci metamfetaminu v Evropě. Zaostřeno na 
drogy, ročník 12, č. 3, s. 1–12. Číslo je překladem původního materiálu EMCDDA 
„Exploring methamphetamine trends in Europe“. 

– Mravčík, V., Nečas, V. (2014). Somatická komorbidita uživatelů drog. Výsledky výzkumu 
mezi klienty pražských nízkoprahových programů. Zaostřeno na drogy, ročník 12, č. 4, 
s. 1–20. 

– Chomynová, P., Grolmusová, L. (2014). Situace ve věcech drog v České republice v roce 
2013 – Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy, ročník 12, č. 5, s. 1–20. 

– Černý, J., Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z. (2014). Hazardní hraní v České republice 
a jeho dopady. Souhrn komplexní analýzy. Zaostřeno na drogy, ročník 12, č. 6, (v tisku). 

Speciální čísla 

– Chomynová, P., Grolmusová, L. (2014). 2013 Drug Situation in the Czech Republic – 
Annual Report Summary. Zaostřeno na drogy, ročník 12, speciální číslo, s. 1–20, 
(v tisku). 

4.3 Internetové prezentace 

Internetové stránky Rady 

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 odpovědný za agendu vztahů s veřejností ve spolupráci s pracovníky 
odpovídajícími za příslušnou agendu zveřejňovanou na stránkách Rady. 

Internetové stránky pro žadatele o dotaci na projekt protidrogové politiky 

Sekretariát provozuje internetové stránky dotace-drogy.vlada.cz (http://dotace-
drogy.vlada.cz), které nahradily dříve provozovanou aplikaci Cadros. Obsahovou redakci 
zajišťuje zaměstnanec odpovědný za agendu dotací. Aplikace umožnila elektronizaci celého 
dotačního řízení Rady. Stránky slouží pro zveřejnění aktualit a článků, zachycují 
harmonogram dotačního řízení, dále obsahují elektronickou verzi všech formulářů, které 
souvisejí s dotačním cyklem (žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou 
politiku, formulář konečné podoby rozpočtu, tabulky vyúčtování poskytnuté dotace, 
průběžnou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky apod.), dokumenty, 
které určují podmínky dotačního řízení, a návody, které mají usnadňovat žadatelům orientaci 
v aplikaci. Stránky jsou veřejně přístupné, avšak přístup do aplikace je umožněn pouze 
registrovaným žadatelům o dotaci. Registraci provádí žadatel následně po založení 
organizace do systému sekretariátem Rady. 

Internetový portál www.drogy-info.cz 

Web obsahuje velké množství příspěvků určených jak široké veřejnosti, tak odborníkům 
a politikům. Obsahuje aplikace Knihovna, Mapa pomoci, Kalendář akcí a také Monitor médií, 
který je automaticky (ve spolupráci s externím dodavatelem) aktualizován pětkrát týdně. 
Na tomto webu jsou veřejnosti zdarma zpřístupněny i všechny knižní publikace vydané 
sekretariátem Rady a NMS v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR, výroční zprávy 
a dvouměsíčník Zaostřeno na drogy. Od r. 2009 obsahují tyto stránky oddíl e-Publikace, ve 
kterém byly zveřejňovány studentské a jiné odborné a vědecké práce dostupné pouze 
elektronicky. 

http://dotace-drogy.vlada.cz/
http://dotace-drogy.vlada.cz/
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Dále jsou na drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost: 

– Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog (985 záznamů 
v databázi, které je nutno pravidelně aktualizovat). 

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

– Knihovna NMS – 1 666 záznamů v katalogu, který umožňuje elektronickou rezervaci 
výpůjček a urgování vrácení knih. 

– 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 r. 2014 byla zahájena příprava restruktualizace a relaunche webu (po více než 10 letech 
provozu ve stávající podobě; web byl zpřístupněn v polovině r. 2003), a to jak po stránce 
grafické, tak obsahové. Byl zpracován návrh nové struktury webu a grafického vzhledu; 
rovněž byl aktualizován téměř celý obsah stávajícího webu tak, aby mohl být převeden do 
nové struktury. Cílem je mít web odpovídající současným technickým nárokům (responsivní 
web, který je možno sledovat i na mobilních telefonech a tabletech), požadavkům 
přístupného webu a zpřístupnění co nejvíce informací, kterými sekretariát Rady a NMS 
disponují a které pocházejí z jeho odborné činnosti. 

4.4 Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností 

EndNote 

Databáze „spojena“ obsahuje celkem 4 754 záznamů o odborných časopiseckých článcích 
a  publikacích. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Druhá 
databáze, která slouží pro export do katalogu knihovny, obsahuje 1 666 záznamů 
o publikacích, které jsou fyzicky v knihovně NMS. Záznamy vkládá pracovnice pro 
administraci a správu dat. 

Distribuční list 

Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti 
obsahoval v r. 2014 celkem 1 714 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. 
Distribuční list slouží pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních 
publikací a Zaostřeno na drogy. 

NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace 
v oblasti drog – celopopulační studie zaměřené na užívání drog, průzkum ESPAD, 
závěrečné zprávy dotačního řízení, monitorování testování infekcí v nízkoprahových 
zařízeních, průzkum Tanec a drogy, nominační studie pro odhad problémových uživatelů 
drog atd. 

Knihovna NMS 

Knihovna obsahuje 1 666 publikací a další publikace průběžně přibývají. Jde o neveřejnou 
knihovnu, přesto jsou publikace po dohodě půjčovány i externím čtenářům, především 
studentům. 
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků 

5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2014 

V rámci dotačního řízení na r. 2014 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 86.631.000 Kč celkem 
47 žadatelům na realizaci 133 projektů protidrogové politiky pro oblast nelegálních látek. 
Dotační řízení pro oblast nelegálních drog probíhalo ve dvou kolech, v prvním kole byla 
rozdělena částka 76.631.000 Kč pro 128 projektů protidrogové politiky od 46 žadatelů. Ve 
druhém kole dotačního řízení Rada schválila dofinancování projektů ve výši 10.000.000 Kč 
98 projektům od 42 žadatelů, přičemž druhé kolo bylo určeno pouze těm žadatelům, kteří se 
zúčastnili kola prvního. 

V rámci mimořádného dotačního řízení pro oblast patologického hráčství na r. 2014 Rada 
schválila dotace ve výši 3.000.000 Kč celkem 10 žadatelům na realizaci 11 projektů 
protidrogové politiky v r. 2014. 

Česká republika prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky v rámci 
dotačního řízení Rady, včetně mimořádně vyhlášeného dotačního titulu pro oblast 
patologického hráčství, spolufinancovala v r. 2014 realizaci celkem 144 projektů protidrogové 
politiky v celkové výši 89.631.000 Kč (stav ke dni 31.12.2014). 

5.2 Čerpání finančních prostředků v roce 2014 

Finanční prostředky na realizaci projektů protidrogové politiky 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. 2014 pro oblast 
nelegálních návykových látek činily celkem 86.631.000 Kč. Strukturu v členění podle právní 
subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb 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. 2014 podle právní subjektivity příjemce dotace 
(stav k 31.12.2014) 

Právní forma Dotace v tis. Kč 
% podle 
právní formy 

spolky 61.910 71,46 

ústavy 882 1,02 

obecně prospěšné společnosti 18.600 21,47 

církve, náboženské společnosti a náboženské 
organizace 

3.926 4,53 

příspěvkové organizace obcí 116 0,13 

příspěvkové organizace krajů 61 0,07 

cizí příspěvkové organizace 229 0,26 

sdružení právnických osob 907 1,05 
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CELKEM 86.631 100,00 

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. 2014 podle typu služeb 
(stav k 31.12.2014) 

Typ služby 
Dotace 
v tis. Kč 

% podle typu 
služeb 

KPS – Kontaktní a poradenské služby 28.266 32,63 

KPS, TP – sloučené projekty – kontaktní a poradenské služby 
s terénními programy 

3.881 4,48 

KPS, AL – sloučené projekty – kontaktní a poradenské služby 
s ambulantními programy 

942 1,09 

TP – terénní programy 16.450 18,99 

AL – ambulantní léčba 3.779 4,36 

SL – substituční léčba 389 0,45 

SL, AL – sloučený program substituční a ambulantní léčby 1.928 2,23 

ADP – ambulantní doléčovací programy 5.941 6,86 

SP – stacionární programy 1.339 1,55 

RPTK – rezidenční péče v terapeutických komunitách 19.995 23,08 

SV – služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě 1.019 1,18 

PP – specifická selektivní a indikovaná protidrogová prevence 1.600 1,85 

IVH – poskytování odborných a ověřených informací, 
poskytování poradenství uživatelům drog či jiným příjemcům 
služeb a odborné či laické veřejnosti 

1.102 1,27 

CELKEM 86.631 100,00 

Prostředky v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené pro oblast 
patologického hráčství činily celkem 3.000.000 Kč. Strukturu v členění podle formy právní 
subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb uvádějí následující tabulky: 

Tab. 1a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před 

drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2014 podle právní subjektivity příjemce dotace 
pro oblast patologického hráčství (stav k 31.12.2014) 

Právní forma Dotace v tis. Kč % podle právní formy 

spolky 992 33,07 

obecně prospěšné společnosti 1.945 64,83 

příspěvkové organizace obce 63 2,10 

CELKEM 3.000 100,00 
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Tab. 2a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před 

drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (oblast patologického hráčství) v r. 2014 podle typu 
služeb (stav k 31.12.2014) 

Typ služby 
Součet navržených dotací 
v tis. Kč 

KPS – kontaktní a poradenské služby 153 

OSP – odborné sociální poradenství 271 

AL – ambulantní léčba 2.120 

AL, IVH – sloučené projekty ambulantní léčby a projekty 
poskytování odborných informací uživatelům drog odborné či 
laické veřejnosti 233 

ADP 223 

CELKEM 3.000 

Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady 

V r. 2014 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, včetně problematiky patologického 
hráčství, s celkovou částkou 5.269.258,32 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 užívání návykových látek osobami 
ve výkonu trestu odnětí svobody, která se realizovala ve spolupráci s Vězeňskou službou 
ČR. V průběhu r. 2014 byl dále proveden sběr dat v rámci tzv. Sčítání adiktologických služeb 
(census), jehož účelem je zmapovat služby pro uživatele návykových látek a jejich 
charakteristiky. V této souvislosti se NMS zúčastnilo přípravy evropského vzorového 
dotazníku pro tzv. facility surveys (průřezové studie ke zjišťování strukturních charakteristik 
zařízení a programů poskytujících služby uživatelům návykových látek). Pro sběr 
tzv. klíčových indikátorů EMCDDA a pro popis aktuální drogové situace v ČR byla 
realizována studie „Prevalence užívání drog v populaci ČR v r. 2014“ (omnibusový průzkum 
české dospělé populace zaměřený na užívání drog v r. 2014, který umožňuje sledovat 
meziroční trendy na vzorku dospělé populace ČR), studie „Občané ČR 2014“ zaměřená na 
výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života 
(včetně zařazení otázek z oblasti hazardního hraní) a studie „Lékaři ČR 2014“ formou 
omnibusového průzkumu mezi lékaři v ČR zaměřeného na užívání drog pacienty (včetně 
zařazení otázek z oblasti hazardního hraní). 

Rozpočtové prostředky byly použity mimo jiné rovněž na informační a publikační činnost 
(publikace ediční řady sekretariátu Rady a publikace ediční řady NMS) a na zabezpečení 
činnosti v oblasti monitorování a výzkumu ve věcech drog a drogových závislostí 
závislostního chování v populaci ČR. Prostředky na odbornou činnost byly k 31.12.2014 
vyčerpány ve výši 3.603.372,74 Kč. Nevyčerpané prostředky v objemu 1.665.885,58 Kč 
představují úsporu především z důvodu nerealizace technicko-organizačního zabezpečení 
série setkání odborníků z Velké Británie se zaměstnanci Odboru protidrogové politiky 
a zástupci odborné veřejnosti v oblasti protidrogové politiky za účelem předání zkušeností při 
uplatňování různých způsobů financování služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky 
ve Velké Británii, které byly z časových důvodů stěžejních zahraničních účastníků odloženy 
na r. 2015; dále z důvodu posunu realizace tzv. Sčítání adiktologických služeb, které bude 
dokončeno v 1. čtvrtletí 2015, a dále z důvodu přesunu realizace tisku zprávy o sociálně 
patologických dopadech hazardních her na společnost ČR na 1. čtvrtletí 2015 (z kapacitních 
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důvodů na straně tiskárny v prosinci 2014). Výši úspor vykázaných k 31.12.2014 ovlivnil 
rovněž překlad uvedené zprávy z českého jazyka do anglického, který bude překladatelem 
dokončen až v průběhu 1. čtvrtletí 2015. 
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6 Zahraničí 

6.1 Členství v mezinárodních institucích 

Rada na základě svého statutu aktivně participuje prostřednictvím sekretariátu Rady na 
činnosti následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou 
problematikou (především problematikou prevence a léčby užívání drog): Horizontální 
skupina pro drogy Rady EU (dále „HDG“), EMCDDA, CND pod UNODC, Pompidou Group 
Rady Evropy. V uvedených organizacích zastupuje sekretariát Rady její ředitel, případně jím 
jmenovaní zástupci. 

Spolupráce s mezinárodními institucemi 

Česká republika se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Zástupci 
sekretariátu Rady se pravidelně účastní zasedání HDG, které se koná každý měsíc 
v Bruselu. Hlavním tématem r. 2014 bylo nařízení/směrnice o nových psychoaktivních 
látkách a příprava na speciální Valné shromáždění o drogách v New Yorku v první polovině 
r. 2016 (UNGASS 2016), resp. příprava skrze HDG na vytváření společné evropské pozice 
na toto jednání. 

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. 2014 účastnili 57. zasedání CND ve Vídni a dvou přípravných zasedání na UNGASS 
2016. Zástupci České republiky zpracovali rezoluci pro jednání CND. Rezoluce byla pro svou 
ambicióznost podporována z mnoha stran, podporu v HDG však nakonec právě z tohoto 
důvodu nedostala. 

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. 2014 NMS zpracovalo následující dokumenty a předložilo je EMCDDA: Výroční 
zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013, Závěrečnou zprávu o činnosti systému 
včasného varování v ČR v r. 2013 a Průběžnou zprávu o činnosti systému včasného 
varování v ČR v r. 2014, Zprávu o aktivitách v r. 2013, Country overview on Drug situation 
a připomínkování výroční zprávy EMCDDA o drogové situaci v Evropě. 

Dále je ČR členem Pompidou Group Rady Evropy (skupiny zabývající se drogovou 
problematikou v rámci Rady Evropy ve Štrasburku), zástupce sekretariátu Rady se 
pravidelně účastní setkání stálých korespondentů této skupiny (dvakrát ročně). 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. 

Dále byl sekretariát Rady zapojen do koordinace a realizace twinningového projektu 
SR 10 IB JH 02 v Srbsku „Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and 
Demand Reduction Component)“. ČR byla tzv. junior partnerem, hlavním partnerem bylo 
Německo, resp. spolkové ministerstvo zdravotnictví a Centrum interdisciplinárního výzkumu 
v závislostech (ZIS) University Hamburg, které získalo mandát k realizaci projektu na 
německé straně. Administrátorem projektu byla německá agentura pro zahraniční spolupráci 
(GIZ). Na srbské straně bylo hlavním realizátorem ministerstvo vnitra. Projekt byl zaměřen 
na zlepšení stavu, posílení kapacit a přenos dobré praxe jak v oblasti kontroly drog 
a odhalování drogové kriminality, tak v oblasti prevence, mapování situace (drogového 
informačního systému) a v oblasti hodnocení a plánování strategie protidrogové politiky. 
Projekt se skládal ze čtyř komponentů – první dva se zaměřovaly na oblast kontroly 
a potlačování nabídky, další dva na oblast potlačování poptávky, monitorování a koordinace 
protidrogové politiky. Vedoucím projektu za českou stranu byl vedoucí NMS, twinningovým 
poradcem s místem výkonu práce v Bělehradě byl pracovník sekretariátu Rady. 
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Projekt zahrnoval aktivity v oblasti mapování legislativního a administrativního rámce 
a institucionální situace, dále vzdělávací aktivity a přípravu návrhů na změnu zákonů, 
podzákonných pravidel, systému sběru dat a pilotních šetření ve vybraných oblastech 
drogového informačního systému v Srbsku. V rámci projektu byly uspořádány 3 studijní 
návštěvy srbských expertů v ČR. Za českou stranu se projektu účastnil sekretariát Rady, 
dále Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, Celní protidrogová jednotka 
Generálního ředitelství cel, Inspektorát pro omamné a psychotropní látky MZ, Kriminalistický 
ústav Praha a Klinika adiktologie. 

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). 

6.2 Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 

leden 2014 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady 
EU (HDG) 

Tématy jednání byl zejména návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách a dále 
příprava na zasedání Komise OSN pro narkotika. Řecko předložilo pro projednání 
v rámci EU a případné předložení za EU dvě rezoluce, ČR informovala o předložení 
rezoluce k projednání v rámci HDG na příštím jednání. Účastnila se Mgr. Barbora 
Orlíková. 

– Londýn, Velká Británie – Seminář týkající se drogové politiky a zejména přípravy na 
zasedání Valného shromáždění OSN k drogám 

Účast na semináři k přípravě na zasedání Valného shromáždění OSN k drogám, který 
pořádala britská parlamentní skupina (UK All Party Parliamentary Group). Národní 
protidrogový koordinátor vystoupil jako jeden ze speakerů panelové diskuse. Výsledkem 
setkání je deklarace, jež definuje principy pro budování moderních drogových politik. 
Garanci nad akcí převzal britský ministr pro prevenci kriminality, který i vedl část jednání. 
Účastnili se Mgr. Jindřich Vobořil a Tomáš Sadílek. 

únor 2014 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Na prvním únorovém zasedání (06. a 07.02.) se projednával zejména návrh nařízení EK 
k novým psychoaktivním látkám a dále rezoluce členských států EU na zasedání 
Komise OSN pro narkotika (CND). ČR předložila návrh rezoluce na CND po lednovém 
zasedání HDG, zapracovala připomínky ostatních členských zemí, které obdržela 
elektronicky. Ze strany EU však nedostala česká rezoluce podporu od všech členských 
států, proto bylo rozhodnuto, že ČR nakonec rezoluci v této podobě podávat do CND 
tento rok nebude. Část textu rezoluce bude využita v Evropském prohlášení na CND. 
Účastnili se Mgr. Jindřich Vobořil a Tomáš Sadílek. 

– Brusel, Belgie – Jednání v Evropském parlamentu k problematice infekčních nemocí 
souvisejících s drogami 

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil dostal osobní pozvánku k prezentaci 
českého přístupu k problematice infekčních nemocí, zejména hepatitidy typu C, 
spojených s užíváním drog na semináři v Evropském parlamentu. Akce se konala dne 
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12.02.2014 v Bruselu a pořádala ji ve spolupráci s členem EP (Alda Sousa) organizace 
European Hepatitis C and Drug Use Initiative. Seminář poukazoval na to, že je potřeba 
věnovat této závažné epidemii více pozornosti a je nezbytné zavedení jednotného 
přístupu k této problematice na národních úrovních i na evropské úrovni. Národní 
protidrogový koordinátor prezentoval informace o situaci v ČR a o přístupech k této 
problematice na národní úrovni. Poukazoval zejména na důležitost přístupu harm 
reduction, dostupnosti služeb pro uživatele drog, spolupráce mezi jednotlivými 
institucemi zodpovědnými za drogovou politiku a ochrany veřejného zdraví. ČR patří 
díky rozvinutému systému péče pro uživatele drog a pragmatické drogové politice 
k zemím, v nichž je minimální promořenost HIV a situace týkající se hepatitidy C je 
dlouhodobě stabilní. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Na druhém únorovém zasedání se probírala zejména podoba Evropského prohlášení, 
které by mělo být předneseno na zasedání komise OSN pro narkotika, a připomínky 
k dokumentu Joint Ministerial Statement, který by měl být hlavním výstupem Zasedání 
na vysoké úrovni, které je součástí zasedání CND. Účastnil se Tomáš Sadílek. 

březen 2014 

– New York, USA – Best Practices in Drug Policy and the 2016 UN General Assembly 
Special Session on Drugs 

Národní protidrogový koordinátor prezentoval českou drogovou politiku a její vývoj 
a směřování v mezinárodním kontextu na semináři pořádaném Global Drug Policy 
Programme – Open Society Foundation. Setkali se zde leadeři světové protidrogové 
politiky, hodnotil se dosavadní vývoj a potřeby do budoucna, proběhly přípravy na 
zasedání Valného shromáždění OSN k drogám v roce 2016. 

Zároveň se uskutečnila schůzka s velvyslankyní Stálé mise ČR při OSN v New Yorku 
týkající se zejména podpory českého kandidáta do kontrolního orgánu OSN 
(Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik). Dále proběhlo setkání se zástupci organizace 
Drug Policy Aliance, americké neziskové organizace, která se podílí na změně 
nastavení drogové politiky v USA. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné zasedání Horizontal Drug Group 

Tématem tohoto setkání HDG byla zejména příprava na nadcházející zasedání Komise 
OSN pro narkotika (CND), domluva ohledně postupu EU, tvorba společného prohlášení 
EU, na němž se ČR výraznou měrou podílela. Zároveň se projednávaly návrhy rezolucí 
států mimo EU, které budou předloženy na CND, a postoj EU k těmto návrhům a jejich 
možná podpora ze strany EU. 

– Vídeň, Rakousko – High Level Segment of 57th Session of UN Commission on 
Narcotic Drugs (CND) 

Zasedání na vysoké úrovni Komise OSN pro narkotika je přípravou na Zvláštní zasedání 
Valného shromáždění OSN o drogách (UNGASS) v r. 2016. Na závěr jednání bylo 
přijato Společné ministerské prohlášení (Joint Ministerial Statement of the 2014 High 
Level Review by the Commission on Narcotic Drugs). Vedoucím české delegace byl 
dr. V. Galuška, velvyslanec ČR při OSN, jeho zástupcem národní protidrogový 
koordinátor Mgr. J. Vobořil, který za ČR přednesl national statement v rámci všeobecné 
rozpravy a účastnil se s prezentací v rámci kulatého stolu na téma drug demand. Za 
ÚV ČR byli dále přítomni T. Sadílek a Mgr. B. Orlíková. Členové delegace se účastnili 
semináře pořádaného UNODC a neziskovými organizacemi. Také proběhla bilaterální 
schůzka se zástupci Lotyšska, setkání s německou národní protidrogovou 
koordinátorkou a účast na akci pořádané delegací Bolívie. Dne 12.03. se také T. Sadílek 
a zástupce Stálé mise ČR při OSN zúčastnili neformálního projednávání návrhů 
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rezolucí, které se budou schvalovat v rámci jednání pravidelného zasedání CND v týdnu 
od 17. do 21.03.2014. Účastnili se Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Barbora Orlíková. 

– Vídeň, Rakousko – 57th Session of UN Commission on Narcotic Drugs (CND) – 
57. zasedání Komise OSN 

Pravidelné každoroční zasedání CND. Vedoucím české delegace byl dr. V. Galuška, 
velvyslanec ČR při OSN, jeho zástupcem národní protidrogový koordinátor 
Mgr. J. Vobořil. Členy delegace za ČR dále byli i zástupci MF, MZd a Celní správy. Dne 
17.03.2014 ČR spolupořádala s Open Society Foundation side event na téma vyvážená 
protidrogová politika, kde byl Mgr. J. Vobořil jako jeden z řečníků. Dále proběhlo 
bilaterální jednání s delegací státu Uruguay, jednání se zástupci organizace New York 
City Bar Association Committee on Drugs and the Law a organizace National 
Association of Drug Court Professionals a účast na akci pořádané organizací 
International Drug Policy Consortium. Zástupci české delegace se dále účastnili 
koordinačních schůzek EU, kde se každý den projednával postup EU při schvalování 
návrhů rezolucí, účastnili se plenárního zasedání, kde byly prezentovány national 
statements ostatních států, Committee of the Whole, kde se projednávaly a byly 
postupně schvalovány návrhy rezolucí, a side events pořádaných neziskovými 
organizacemi i jednotlivými sekcemi OSN (UNAIDS, UNODC). V rámci zasedání také 
byly osloveny státy, které jsou členy UN Economic and Social Council (ECOSOC), se 
žádostí o podporu českého kandidáta do INCB (kontrolní orgán OSN). Členové 
ECOSOC budou volit kandidáty do INCB v dubnu tohoto roku. Za ÚV ČR se dále 
účastnili T. Sadílek, Mgr. B. Orlíková a D. Dárek. 

duben 2014 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Tématem tohoto setkání HDG bylo zejména zhodnocení přínosu EU na 57. zasedání 
Komise OSN pro narkotika (CND). ČR upozornila na nutnost přípravy na CND 2015, 
které bude předcházet Valnému shromáždění OSN k drogám v r. 2016. Dalším tématem 
bylo připomínkování návrhu EK a EP k novým psychoaktivním látkám. Řada států totiž 
před jednáním HDG vyjádřila zásadní připomínky k materiálu, s některými z nich ČR 
nesouhlasí (a to zejména v oblasti úrovně přístupu k novým psychoaktivním látkám, kde 
ČR podporuje návrh na rozdělení látek do tří kategorií podle rizikovosti, zatímco řada 
států preferuje dvě úrovně rozdělení). Jednání HDG se konalo 09.04.2014, navazoval 
EU–USA Dialogue on Drugs dne 10.04.2014. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Lisabon, Portugalsko – Drug prices in Europe: Expert meeting to review current 
EMCDDA reporting 

Meeting je součástí procesu zvyšování kvality dat v oblasti monitoringu nabídky 
nelegálních drog. V průběhu meetingu byla diskutována možnost rozšíření sběru dat, 
metodologie sběru dat a otázky interpretace shromážděných dat. Hlavním tématem bylo 
rozlišení ceny drog na různých úrovních dodavatelského řetězce – maloobchod, 
velkoobchod a import/export. Konkrétním změnám standardního nástroje sběru dat bude 
předcházet studie zaměřená na mapování postupů shromažďování a hlášení dat 
o cenách drog v členských zemích EU. Hlavní přínos ZSC spočíval v možnosti podílet se 
na revizi standardního nástroje pro sběr dat a v příležitosti zintenzivnit spolupráci na 
národní i mezinárodní úrovni. Účastnila se Mgr. Kateřina Grohmannová. 

květen 2014 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Na květnovém jednání se projednával zejména návrh nařízení EK a EP o nových 
psychoaktivních látkách (NPS) – diskuse byla vedena zejména ohledně navrhovaného 
trojího přístupu k nově zachyceným psychoaktivním látkám (většina států upřednostňuje 
dvojí rozdělení) a dále k problematice procesu hodnocení rizik nových psychoaktivních 
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látek, který provádí EMCDDA. Dále byl představen risk assessment NPS, a to 25I-
NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamin. Dalším bodem jednání byla příprava na 
zasedání UNGASS 2016 (Valné shromáždění OSN k drogám) a prezentace Civil 
Society Forum on Drugs – zhodnocení zasedání Komise OSN pro narkotika v březnu 
2014. Účastníci HDG byli dále informováni o přípravách jednání EU–CELAC, EU–USA, 
EU–Western Balkan a byly jim prezentovány priority nadcházejícího italského 
předsednictví. Dalším tématem byla situace týkající se substituční léčby na Krymu 
anektovaném Ruskem. ČR vyzvalo ostatní členské státy, aby se připojili k iniciativě – 
zaslání dopisu ruskému protidrogovému koordinátorovi s výzvou k řešení krizové 
situace. Delegáti byli na závěr informováni o výzkumu Eurobarometer o postojích 
mládeže k drogám. Účastnil se Tomáš Sadílek. 

– Lisabon, Portugalsko – 50. Reitox Heads of Focal Points meeting 

Zajištění pravidelného setkání vedoucích monitorovacích středisek. Hlavním tématem 
byl proces změn v systému hlášení o drogách v EU, kde je Česká republika aktivním 
partnerem. Komentována byla práce na Thematic Workbooks, kde je nutné zapracovat 
potřeby hlášení na národní i evropské úrovni; mírně se změnila organizační struktura 
EMCDDA. Dne 27.05.2014 byla zveřejněna Evropská výroční zpráva o drogách (hlavní 
závěr: situace je komplexní, rozdíly mezi starými a novými drogami se stírají, existují 
značná národní specifika, která se liší nebo ovlivňují evropský obrázek – např. HIV 
v Řecku, Rumunsku nebo v Pobaltí, úmrtí v Estonsku). Účastnil se MUDr. Viktor 
Mravčík, Ph.D. 

– Kišiněv, Moldávie – EHRN Regional Forum on Health and Human Rights of Drug 
Users 

Národní protidrogový koordinátor J. Vobořil dostal osobní pozvánku na konferenci 
Regional Forum on Health and Human Rights of Drug Users, kterou pořádá mezinárodní 
organizace Euroasian Harm Reduction Network (EHRN). Dne 19.05.2014 se 
Mgr. Vobořil účastnil prvního setkání nově založené Rady – Regional Harm Reduction 
Council, kde se jednalo o možné participaci ČR v této Radě. Dne 20.05.2014 se 
Mgr. Vobořil účastnil bloku National Funding for Harm Reduction Programs: An Enabling 
Enviroment, kde proběhla prezentace české drogové politiky a diskuse k tématům 
týkajícím se vývoje financování harm reduction služeb v ČR, zda a jak se ČR inspirovala 
od dalších zemí, jak byla česká drogová politika ovlivněna zahraničními příklady, jak 
vypadá současná situace ve financování služeb, jak situaci ovlivňuje veřejné mínění 
a celková politická situace v zemi. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

červen 2014 

– Lisabon, Portugalsko – 14. výroční meeting Systému včasného varování sítě Reitox 
a konference Spice II Plus 

Výroční meeting Systému včasného varování sítě Reitox je pravidelnou akcí 
organizovanou EMCDDA a Europolem. Mezi hlavní přínosy cesty patřily informace 
o rozsahu a vzorcích užívání nových drog v ostatních zemích, informace o realizovaných 
a plánovaných výzkumných projektech, dále informace o fungování systému včasného 
varování v jiných zemích včetně zavedených postupů monitoringu, kvality spolupráce 
s různými institucemi a aktuální informace o připravovaných systémových změnách 
v rámci sítě EWS. Účastnila se Mgr. Kateřina Grohmannová. 

– Atény, Řecko – National Drug Coordinators Meeting EU a High Level EU-CELAC 
Meeting 

Pravidelné setkání národních protidrogových koordinátorů EU, ve dnech, které pořádá 
vždy jednou za pololetí předsednictví EU (v předchozím pololetí Řecko). Tématy setkání 
byly zejména společenské náklady užívání drog, vyvážený přístup k drogové 
problematice, minimální standardy kvality, reflexe role národních koordinátorů. V rámci 
setkání koordinátorů proběhla také schůzka s německou národní protidrogovou 



 Strana 40 (celkem 48) 

koordinátorkou Marlene Mortler k česko-německé spolupráci s důrazem na problematiku 
výroby, pašování a užívání pervitinu v česko-německém pohraničí. Bylo domluveno 
další setkání na konci srpna v Německu. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Štrasburk, Francie – 74. zasedání stálých korespondentů Pompidou Group Rady 
Evropy 

Důležitým bodem jednání byl zejména výzkum týkající se zneužívání léků na předpis, 
jehož se ČR účastní. Dále byli účastníci informováni o průběhu mise organizované 
Pompidou Group na Ukrajině týkající se situace na Krymu, kde dochází z důvodu 
politické situace k uzavírání léčebných zařízení pro uživatele drog. ČR podporuje aktivity 
Pompidou Group na Krymu. Dále se probíral proces volby nového předsednictví 
Pompidou Group od r. 2015. Kandidáty na předsednictví jsou Norsko a Rusko, přičemž 
většina členských zemí Pompidou Group podporuje norskou kandidaturu. Norsko se 
dlouhodobě a intenzivně podílí na činnosti Pompidou Group. Dále bylo jednání 
věnováno přípravě Ministerské konference, která se bude konat v listopadu 2014. Co se 
týče účasti na konferenci, K účasti na konferenci byl prostřednictvím svého kabinetu 
s pozváním osloven předseda vlády ČR. Účastnila se Mgr. Barbora Orlíková 

– Záhřeb, Chorvatsko – ESPAD Project Meeting 

Pravidelné každoroční setkání národních řešitelských týmů Evropské školní studie 
o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Účelem setkání byla koordinace postupu 
realizace mezinárodního průzkumu, příprava dotazníkového formuláře a harmonogramu 
realizace další vlny studie ESPAD plánované na rok 2015. Účastnil se PhDr. Ladislav 
Csémy (Psychiatrické centrum Praha), národní řešitel studie v ČR. 

– Lisabon, Portugalsko – Pracovní skupina EMCDDA – Prevalence a vzory užívání 
drog v obecné populaci + expertní setkání na téma harmonizace databází 
celopopulačních studií 

Každoroční setkání expertní pracovní skupiny EMCDDA ke klíčovému indikátoru 
Prevalence a vzory užívání drog v obecné populaci týkající se zejména metodologie 
sběru dat v rámci celopopulačních studií a studií ve školní populaci. Dále proběhlo 
expertní setkání k celoevropskému vyhodnocení dat z projektu harmonizace databází 
celopopulačních studií, jehož se ČR také účastnila. Projekt byl zaměřen na praktické 
aspekty postupu při konstrukci jednotné struktury databáze celopopulační studie, která 
umožní společnou analýzu dat ve více zemích. Účastnila se Mgr. Pavla Chomynová. 

červenec 2014 

– Lisabon, Portugalsko – Jednání Správní rady EMCDDA 

V úvodu zasedání byla představena Zpráva o aktivitách předsedy a výkonného výboru 
Správní rady, Zpráva rozpočtového výboru a Zpráva ředitele EMCDDA. Body ke 
schválení/rozhodnutí Správní rady byly: závěrečný účet EMCDDA za rok 2013, změny 
v organizační struktuře EMCDDA a Memorandum of understanding mezi Arménií 
a EMCDDA. Zástupce EK informoval o plánovaném rozpočtu EMCDDA na rok 2015. 
Také o Strategic Guidelines, které byly přijaty EU, týkajících se oblasti svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti. Dále se diskutovala situace týkající se změn v reportu dat 
z členských zemí (s ohledem na krácení rozpočtu na sítě národních monitorovacích 
středisek spolupracujících s EMCDDA – Reitox bylo potřeba uzpůsobit i požadavky na 
rozsah reportování dat a výzkumnou činnost v členských zemích). Byla představena 
Evropská výroční zpráva 2014, informace o studii ESPAD a informace týkající se 
systému Early Warning. Důležitým tématem byla volba ředitele EMCDDA. Účastnil se 
Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Hlavními výstupy jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy byly bod č. 2. (Návrh 
EP a Komise o nových psychoaktivních látkách) a bod č. 5. (příprava na UNGASS 2016: 
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diskuse o prioritách EU a organizačních věcech s tím spojených). Kromě dvou výše 
zmíněných bodů byl pro informaci prezentován návrh rozhodnutí Rady o podrobení tří 
látek (AH-7921, MDPV a methoxetamine) kontrolním opatřením a následně Komisí 
prezentován šetření Eurobarometer – Young people and drugs. K přípravám na 
mimořádné Valné shromáždění OSN o drogách v r. 2016 (UNGASS 2016): Italské 
předsednictví ve spolupráci s minulými a budoucími předsednictvími navrhlo sestavení 
pěti pracovních skupin, které se budou zabývat vytvářením pozic nad jednotlivými 
tématy. Pozice budou vytvářeny tak, aby byly při jednání UNGASS 2016 společné pro 
celou EU. Pracovní skupiny budou vytvořeny během podzimních měsíců a budou 
reprezentovány za každou zemi jednou osobou. Pracovní skupiny budou pracovat přes 
e-maily a telekonference, nebude tak nutné navyšovat náklady na jednání pracovní 
skupiny HDG. Účastnil se Tomáš Sadílek. 

srpen 2014 

– Lauf u Norimberka, Německo – Setkání s německou protidrogovou koordinátorkou 
Marlene Mortler 

Dlouho plánované jednání s německou koordinátorkou SRN Marlene Mortler a jejím 
týmem, tématy jednání byla zejména česko-německá spolupráce v souvislosti se 
šířením pervitinu v česko-německém pohraničí a možnosti sdílení českých zkušenosti 
s problematikou pervitinu, zejména na poli prevence, léčby a výzkumu. Téma šíření 
pervitinu a spolupráce s Německem je dlouhodobě prioritou protidrogové politiky. Byla 
domluvena účast paní Mortler na semináři týkajícím se problematiky pervitinu, který se 
bude konat dne 09.12.2014 v Praze. Účastnili se Mgr. Jindřich Vobořil a Tomáš Sadílek. 

září 2014 

– Londýn, Velká Británie – Setkání se zástupci britského parlamentu 

Mgr. Jindřich Vobořil dostal osobní pozvání na setkání od baronky M. Meacher, členky 
britské Sněmovny lordů, která se angažuje v otázkách protidrogové politiky. Jde tedy 
o pokračující spolupráci, v současnosti zaměřenou na prosazení témat týkajících se 
dekriminalizace užívání drog, podpory přístupu zaměřeného na veřejné zdraví, na 
dodržování lidských práv, na podporu aktivit občanské společnosti, na nový vývoj 
a změny protidrogové politiky v celosvětovém kontextu. Tato témata by měla být 
součástí evropského postoje v rámci nadcházejícího zasedání Komise OSN pro 
narkotika (CND 2014) a zejména Valného shromáždění OSN k drogám (UNGASS 
2016). Byl diskutován návrh, který by měl být v tomto duchu přednesen na setkání 
Horizontální skupiny pro drogy v Bruselu. 

– Brusel, Belgie – Zasedání Horizontal Drug Group 

Toto setkání nebylo v původním programu italského předsednictví, bylo dodatečně 
schváleno v průběhu července. Výjimečně se tedy v září konají setkání HDG dvě. 
Setkání bylo věnováno jednak návrhu nařízení o nových psychoaktivních látkách, jednak 
přípravě na zasedání Komise OSN pro narkotika v r. 2015 (CND) a UNGASS v r. 2016. 
Byl diskutován návrh předsednictví CND k zaměření a programu UNGASS 2016, dále 
vytvoření 4 pracovních skupin, které by se měly podílet na formulaci témat, cílů 
a postojů v jednotlivých oblastech drogové politiky za EU. Dalšími tématy byly standardy 
kvality léčby drogových závislostí, reflexe setkání EU–Rusko k drogám a příprava 
setkání EU–Civil Society Forum. Účastnil se Tomáš Sadílek. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Na prvním zářijovém zasedání se projednávalo zejména alternativní znění návrhu 
nařízení EK a EP o nových psychoaktivních látkách. Dalším tématem byla příprava na 
zasedání Komise OSN k drogám v r. 2015 a Valného shromáždění OSN k drogám 
v r. 2016 (návrh pracovních skupin, příprava prohlášení za EU k jednotlivým oblastem). 
Dále proběhl dialog EU–Rusko k drogám. Rusko prezentovalo situaci týkající se drog 
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v zemi, ČR pak v diskusi komentovala informace týkající se léčby drogové závislosti 
a položila důraz na doporučení WHO k léčbě a problematice veřejného zdraví (zejména 
s ohledem na infekční choroby související s drogami), které Rusko příliš nebere v potaz. 
Účastnil se Tomáš Sadílek. 

– Lisabon, Portugalsko – Expertní setkání EMCDDA 

Pravidelné expertní jednání pořádané EMCDDA zaměřené na rozšíření a nastavení 
rutinního sběru dat v rámci celoevropského epidemiologického indikátoru Odhady 
problémového užívání drog (PDU) a indikátoru Žádosti o léčbu (TDI). Cílem jednání bylo 
zhodnocení možnosti rozšíření sběru dat a zajištění kompatibility se současnými 
systémy sběru dat v ČR. Účastnili se Mgr. Vlastimil Nečas, Ph.D., RNDr. Bruno Sopko, 
Ph.D., Mgr. Barbora Petrášová. 

říjen 2014 

– Skopje, Makedonie – Konference zaměřená na protidrogovou politiku 

Národní protidrogový koordinátor dostal osobní pozvání na konferenci týkající se 
protidrogové politiky – Drug Policy Conference, kterou pořádala makedonská organizace 
Healthy Options Project Skopje ve spolupráci s Open Society Foundation. Cílem 
konference je představení modelů protidrogové politiky v Evropě, diskuse o možnostech, 
kterými by se protidrogová politika měla v následujících letech ubírat, a diskuse 
o společném postoji a tématech, která by se měla projednávat v rámci Horizontální 
pracovní skupiny EU pro drogy a v rámci zasedání Komise OSN pro narkotika, zejména 
s důrazem na problematiku veřejného zdraví. Mezi dalšími pozvanými byli i ministr 
zdravotnictví Makedonie, národní koordinátoři z dalších evropských zemí a významní 
zástupci mezinárodních neziskových organizací. Český národní protidrogový koordinátor 
přednesl dne 30.09.2014 prezentaci zaměřenou na českou protidrogovou politiku. 
Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Řím, Itálie – Odborná stáž 

Výměna zkušeností v oblastech monitorování drogové situace, adiktologický výzkum 
a jeho spojení s praktickou realizací protidrogové politiky v Itálii, problematika hodnocení 
důkazů diagnostických, preventivních a léčebných postupů v protidrogové politice 
a v adiktologii. 

Drogová politika v Itálii má řadu obdobných koordinačních mechanismů jako drogová 
politika v ČR. Existují větší zkušenosti s dohodovacím řízením mezi různými úrovněmi 
veřejné správy. Monitoring drogové situace se zaměřuje na podobné problémy 
vzhledem k rámci EU. Centrum biostatistiky a bioinformatiky lékařské fakulty University 
Tor Vergata se zabývá problémy relevantními pro ČR a do budoucna existuje prostor 
pro spolupráci. Cochrane collaboration je jedním ze zakladatelů tzv. evidence based 
medicine a jejich reviews jsou zlatým standardem v této oblasti. Bylo inspirativní vidět 
bezprostředně, jak celá organizace a proces fungují. Náklady na cestu a pobyt byly 
hrazeny z projektu Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze 
a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, který realizuje Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze a jehož partnerem je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze. Projekt je financován ze zdrojů Operačního programu Praha Adaptabilita, který 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, 
Ph.D. 

– Lisabon, Portugalsko – Annual expert meeting on Drug-related deaths (DRD) 
and Drug-related infectious diseases (DRID) 

Ukázal se pozitivní vliv léčby na snížení rizika úmrtí (UK studie mortality na vzorku 
uživatelů heroinu). Zdá se, že v Evropě dochází aktuálně k nárůstu užívání 
a předávkování heroinem po poklesu od l. 2007–2008. Zajímavá přednáška o povidonu, 
který je používán jako pojivo v subutexu nebo v některých metadonových přípravcích 
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a který se usazuje v tkáních při jeho injekčním užívání – např. povidonová nefritida. 
V Estonsku přetrvává injekční užívání nelegálně pašovaného fentanylu, zejména mezi 
rusky mluvícími uživateli drog, s vysokou úmrtností. V některých zemích roste injekční 
užívání NSD mezi IUDs – v Maďarsku, Polsku, Izraeli. Je to spojeno s vyšší frekvencí 
injekční aplikace a rostoucím rizikem přenosu infekcí a předávkováním – v Maďarsku 
např. roste prevalence HCV. Celoevropská analýza dat TDI ukazuje dlouhodobý pokles 
v míře injekčního užívání, pokles nových mladých IUDs, heroin jako stále hlavní 
injikovanou substanci, nárůst injekčního užívání stimulancií a NSD. Harm reduction 
intervence a vývoj jejich dostupnosti ukazují, že v některých zemích vývoj neodpovídá 
epidemiologické situaci. Účelem ZSC byla výměna informací na téma infekce spojené 
s užíváním drog a drogová úmrtí mezi EMCDDA a experty z jednotlivých zemí 
navzájem. MUDr. V. Mravčík, Ph.D., prezentoval výsledky kohortových studií a mortality 
patologických hráčů. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 

– Potsdam, Německo – 54. DHS Fachkonferenz SUCHT 

Konference zaměřená na téma podpory zdraví, úspěchy a bariéry protidrogové politiky. 
Mgr. Grohmannová se konference zúčastnila na pozvání pořadatele akce. Šlo o aktivní 
účast s příspěvkem „Kde jsme a kam směřujeme? Úspěchy a výzvy v oblasti 
protidrogové politiky v České republice“. Obsahem příspěvku byl vývoj protidrogové 
politiky od r. 1989, prevalence užívání drog v populaci a specifických populacích v ČR. 
Účastnila se Mgr. Kateřina Grohmannová. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné zasedání HDG 

Zajištění povinné účasti ČR na pravidelném jednání HDG, která vyplývá z členství ČR 
v EU. Tématy jednání byla zejména příprava na zasedání Komise OSN pro narkotika 
a speciální Valné shromáždění o drogách UNGASS 2016. Italské předsednictví po 
společném připomínkování navrhlo prohlášení EU do zasedání Komise pro narkotika ve 
Vídni, které se konalo 22.10.2014 ve Vídni. Další náplní jednání HDG byla příprava na 
zasedání drogových koordinátorů v Římě, které se uskuteční na začátku listopadu. 
Součástí jednání byly také prezentace UNODC a EMCDDA o sdílení informací a analýzy 
několika konkrétních látek. Účastnil se Tomáš Sadílek. 

listopad 2014 

– Lisabon, Portugalsko – 51st Reitox HFP Meeting 

Podzimní setkání bylo letos organizováno jako tzv. Reitox week za účasti kandidátských 
a potenciálně kandidátských zemí. Účelem cesty byla diskuse nad změnami struktury 
a obsahu výročních hlášení do EMCDDA, diskuse a získání nových informací v oblasti 
drogových politik v oblasti konopí a dekriminalizace a legalizace. Byla schválena nová 
struktura hlášení do EMCDDA. ČR je přímým a aktivním účastníkem drogového 
informačního systému v EU a procesu jeho změny. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík, 
Ph.D. 

- Varšava, Polsko – II. mezinárodní konference o patologickém hráčství a dalších 
typech závislostního chování 

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. Účastnily se 
Mgr. Barbora Drbohlavová a Mgr. Zuzana Tion Leštinová. 

prosinec 2014 

– Riga, Lotyšsko – Additional planning meeting for Joint Action on HIV 
and co-infection prevention 
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Celá Joint Action (JA) je zaměřena na cílovou skupinu injekčních uživatelů drog (IUD), 
případně jejich partnerů a blízkých. Probíhala zde diskuse nad konkrétní podobou 
jednotlivých balíčků (workpackages, WPs). MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., byl nominován 
jako kontaktní osoba pro účely zapojení ČR do této JA. ČR je přímým a aktivním 
účastníkem přípravy JA on HIV and co-infections. ČR může využít JA k realizaci aktivit 
v oblasti prevence HIV a HR mezi IUD na národní úrovni. Účastnil se MUDr. Viktor 
Mravčík, Ph.D. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Nejdůležitějšími tématy jednání byl návrh nařízení k novým psychoaktivním látkám, 
příprava na zasedání Komise OSN pro narkotika v r. 2014 ve Vídni (podílení se na 
přípravě ministerského prohlášení, příprava rezolucí sponzorovaných EU) a téma 
zneužívání léků na předpis. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil. 

– Lisabon, Portugalsko – Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího 
střediska pro drogy a drogové závislosti 

Pravidelné setkání členů správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy 
a drogové závislosti (Management Board EMCDDA). Za ČR se účastnil Mgr. Jindřich 
Vobořil. 

– Ženeva, Švýcarsko – Harm Reduction Advocacy in Central and Eastern Europe 
and Central Asia (CEECA) 

Konference „Harm Reduction Advocacy in Central and Eastern Europe and Central 
Asia“ (CEECA) měla za cíl definování strategických priorit pro zavádění přístupu harm 
reduction do střední Asie a východní Evropy. Dále také definování strategických priorit 
pro boj s HIV v této oblasti. Dále se diskutovala témata jako právo na přístup k léčbě 
a pediatrická HIV léčba. Jednání se účastnili Mgr. Jindřich Vobořil a MUDr. Tomáš 
Zábranský, Ph.D. 

– Vídeň, Rakousko – Zasedání přípravného výboru k UNGASS 2016 a zasedání 
Komise OSN pro narkotika 

Zasedání Komise OSN pro narkotika, v rámci něhož se uskutečnil též přípravný výbor 
k UNGASS 2016 (zasedání Valného shromáždění OSN k drogám). Stálá mise ČR při 
OSN požádala Odbor protidrogové politiky o vyslání zástupce na toto zasedání. Účastnil 
se Tomáš Sadílek, který se účastnil již výboru a setkání se zástupci neziskových 
organizací k tématu UNGASS v říjnu 2014. 

– Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG 

Dne 09.12.2014 proběhlo setkání zástupců HDG a Civil Society Forum. Dne 10.12.2014 
se konalo samotné jednání HDG. Tématy jednání bylo zejména návrh nařízení k novým 
psychoaktivním látkám, příprava na setkání národních protidrogových koordinátorů, 
příprava na zasedání Komise OSN pro narkotika (2015) a Valného shromáždění OSN 
k drogám (2016). EU zpětně refunduje náklady na letenku pro jednoho zástupce ČR. 
Účastnil se Tomáš Sadílek. 
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7 Výhled činností na rok 2015 

7.1 Nelegislativní úkoly do vlády 

– Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 
na období 2015–2018 (červen 2015), 

– Zpráva národního protidrogového koordinátora za rok 2014 (květen 2015), 

– Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2015), 

– Výroční zpráva o stavu ve věcech hazardního hraní v ČR v roce 2014 (červen 2015), 

– Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2014 (listopad 2015). 

7.2 Dlouhodobé aktivity sekretariátu Rady vyplývající z Akčního plánu  
2013–2015 s termínem plnění v roce 2015 

– Pravidelně analyzovat plnění Akčního plánu a konkrétních úkolů protidrogové politiky 
s návrhem na případné změny. 

Termín: průběžně – průběžné hodnocení plnění Akčního plánu 

– Posílit spolupráci ústředních orgánů státní správy s rozhodovacími orgány krajů a posílit 
spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR v oblasti protidrogové 
prevence (nastavení pravidelné formy komunikace). 

Podpořit platformy setkávání zástupců krajů a zástupců Rady v jednotlivých krajích 
(např. zvát zástupce Rady jako hosty do krajských protidrogových komisí a pracovních 
skupin). 

Poskytovat jednotlivým územním samosprávním celkům (dále „ÚSC“) a městům (obcím) 
konzultace a metodickou podporu při tvorbě a hodnocení strategických dokumentů 
(protidrogové strategie, akční plány). 

Termín: průběžně 

– Vytvořit Model realizace a koordinace prevence užívání návykových látek u dětí 
a mládeže s jasným rozdělením kompetencí a působnosti resortů a definováním 
meziresortní a mezioborové spolupráce. 

Termín: 8/2015 – předložení dokumentu RVKPP 

- Zpracovat Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 
2016–2018. 

Termín: 10/2015 – návrh akčního plánu 2016–2018 bude předložen RVKPP 

Pravidelně analyzovat plnění Akčního plánu a konkrétních úkolů protidrogové politiky 
s návrhem na případné změny. 

Termín: průběžně – průběžné hodnocení plnění Akčního plánu 

– Vyhodnotit dostupné zkušenosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek 
s klienty ze sociálně vyloučených skupin a lokalit a začlenit informace týkající se specifik 
práce v sociokulturně odlišném prostředí do vzdělávání pracovníků služeb a dalších 
aktérů protidrogové politiky. 

Termín: 10/2015 – začlenění informací do vzdělání jednotlivých aktérů protidrogové 
politiky 

Udržení nebo navýšení stávající úrovně prostředků rozpočtovaných na program 
protidrogové politiky ve státním rozpočtu a rozpočtech územních (ÚSC a měst a obcí). 
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Termín: 2015 – zpráva pro Radu podle termínů v Pravidlech financování protidrogové 
politiky 

– Sjednocené a koordinované financování adiktologické péče na základě memoranda mezi 
státem, krajem, obcemi a zdravotními pojišťovnami. 

Termín: 2015 

– Analýza možností zavedení víceletého projektování/financování do dotačních řízení 
resortů v oblasti protidrogové politiky a případná analýza možností zřízení národní 
agentury po vzoru britské National Treatment Agency. 

Termín: 06/2015 – víceleté financování v dotačních řízeních resortů zavedené v praxi 

– Sjednocení/harmonizace podmínek dotačních řízení jednotlivých resortů. 

Termín: 06/2015 – sjednocené podmínky dotačních řízení projednané RVKPP 

– Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z 5 klíčových epidemiologických indikátorů 
(populační průzkumy, odhady problémových uživatelů drog, data o léčených uživatelích 
drog, infekční nemoci související s užíváním drog a úmrtí spojené s užíváním drog 
a mortalita uživatelů drog) a z trestně právní oblasti. 

Termín: každoročně – data dostupná ve VZ o stavu ve věcech drog v ČR 

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

Termín: průběžně – každoročně zpracovávat a distribuovat ediční řady NMS (Výroční 
zprávu o stavu ve věcech drog, monografie, metodiky, výzkumné zprávy, periodikum 
Zaostřeno na drogy, zpracovávání ediční řady ePublikace) a sekretariátu Rady (ediční 
řada Protidrogová politika – publikace strategií, akčních plánů, evaluace politických 
strategických dokumentů); průběžně – zajistit rozvoj, provoz a aktualizaci internetových 
prezentací (drogy-info.cz, rvkpp.vlada.cz, drogove-sluzby.cz, dotace-vláda.cz a dalších 
internetových stránek resortů) 

– Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog a závislé na drogách, 
o poskytnutých výkonech a intervencích, o klientech/pacientech v drogových službách. 

Termín: průběžně – provoz elektronické aplikace pro jednotný sběr dat o klientech 
a intervencích v drogových službách / Počet programů využívajících elektronické 
aplikace 

– Zajistit realizaci Evropské školní studie o alkoholu a drogách (ESPAD) v ČR. 

Termín: 12/2015 – realizována sběrná část šesté vlny ESPAD v ČR 

– Koordinovat spolupráci ČR s orgány a institucemi EU a OSN v oblasti protidrogové 
politiky a monitorování drogové situace. 

Termín: průběžně 

– Koordinovat zapojení ČR a institucí a subjektů z ČR v mezinárodních projektech v oblasti 
protidrogové politiky typu rozvojové spolupráce, twinningových projektů, výzkumných 
projektů apod., zejména v regionech. 

Termín: průběžně 

– Posílit účast ČR na rozvojových projektech a projektech technické pomoci a spolupráce 
(např. twinning) s třetími zeměmi, zejména s kandidátskými a potenciálně kandidátskými 
zeměmi a se zeměmi v rámci Východního partnerství. 

Termín: průběžně 



Strana 47 (celkem 48) 

7.3 Dlouhodobé aktivity NMS vyplývající z NAPDIS 2013–2015 a úkoly 
s termínem plnění v roce 2015 

NMS je koordinátorem NAPDIS v ČR. NAPDIS slouží k plánování a rámcovému hodnocení 
činností a výsledků Drogového informačního systému (DIS) v ČR. DIS je komplexním 
nástrojem pro monitorování situace ve věcech drog v České republice, zejména oblasti 
užívání ilegálních drog a jeho následků. Zpracování NAPDIS je dlouhodobě úkolem akčních 
plánů Národní strategie protidrogové politiky. Jednotlivé úkoly NAPDIS také vycházejí 
z dalších úkolů Akčního plánu 2013–2015 uvedených v intervenční oblasti „Monitoring, 
výzkum, hodnocení“ a dále je rozvádějí. V současnosti je v platnosti NAPDIS na období 
2013–2015. 

– 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. 

Termín: každoročně – data dostupná ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog 

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

Termín: průběžně – každoročně zpracovávat a vydávat publikace v ediční řadě NMS 
(výroční zprávy, monografie, metodiky, výzkumné zprávy, periodikum Zaostřeno na 
drogy, zpracování ediční řady ePublikace) a sekretariátu Rady (ediční řada Protidrogová 
politika – publikace strategií, akčních plánů, evaluace strategických dokumentů). 

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

Termín: průběžně 

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

Termín: průběžně – zajistit provoz elektronické aplikace pro jednotný sběr dat o klientech 
a intervencích v drogových službách 

– Zajistit realizaci sběru dat pro Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD) v roce 2015, analyzovat data a zveřejnit hlavní výsledky studie. 

Termín: 06/2015 – sběr dat, 12/2015 – zveřejněný přehled hlavních výsledků 

–  Realizace kvazi reprezentativního průzkumu užívání drog v obecné populaci ČR za 
použití minimálního setu standardních otázek. 

Termín: každoročně 

– Provedení odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační metodou 
s využitím dat z nízkoprahových programů v ČR a jednotlivých krajích a provedení 
odhadu prevalence problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu z dat 
nízkoprahových programů v Praze. 

Termín: každoročně 

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

Termín: každoročně 

–  Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních. 

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

Termín: každoročně 

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

Termín: každoročně 

– Sběr a analýza dat o drogových úmrtích ze speciálního registru drogových úmrtí ze sítě 
pracovišť soudního lékařství v ČR ve spolupráci se SSLT ČLS JEP. 

Termín: průběžně 

– Extrakce dat o toxikologických nálezech u zemřelých při dopravních nehodách ze 
speciálního registru drogových úmrtí a později z Národního registru pitev 
a toxikologických vyšetření prováděných na odděleních soudního lékařství ve spolupráci 
se SSLT ČLS JEP. 

Termín: každoročně 

– Metodická podpora uživatelům databáze UniData (evidence klientů a služeb 
v adiktologických službách). 

Termín: průběžně 

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

Termín: každoročně 

– Činnost sítě EWS a její průběžná správa. 

Termín: průběžně, zpráva o činnosti EWS v ČR pro EMCDDA pololetně 

– Monitoring nabídky nových syntetických a rostlinných drog na internetu. 

Termín: každoročně 

– Sběr, analýza a distribuce informací o sociálních a zdravotních dopadech hazardních 
her. 

Termín: 06/2015 – zpráva o rozsahu hazardního hraní a o sociálních a zdravotních 
dopadech spojených s touto problematikou předložená vládě. 

*** 


