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SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová komise, 15. října 2001
usnesením č. 1057 transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní protidrogovou
komisi, dne 19. června 2002 usnesením č. 643 změněn název na Radu vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, dne 12. prosince 2007 usnesením vlády č. 1389 rozšířena Rada o 3 nové členy,
kteří nejsou členy vlády, dne 20. října 2014 usnesením vlády č. 858 rozšířen mandát Rady na
integrovanou protidrogovou politiku, tzn. zaměřenou na politiku legální, nelegálních návykových látek
a hazardního hraní a dne 27. července 2016 usnesením vlády č. 697 rozšířena Rada o další dva nové
členy.
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Úvod
Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od r. 1993.
Dne 03.03.1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise (dále „MPK“) Dohodou o spolupráci
ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými ministry.
Statut poradního orgánu vlády získala MPK usnesením vlády ze dne 26.05.1993 č. 275. V r. 2002 byla
MPK přejmenována na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“).
Jejími členy od počátku byli ministři příslušných resortů, do jejichž působnosti problém užívání drog
ve společnosti nějak zasahuje.
Hlavní náplní Rady, jako iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou
politiku, je vytváření jednotné a komplexní národní strategie protidrogové politiky, její koordinace
a spolupráce při praktické implementaci národní strategie a jejích akčních plánů na centrální a místní
úrovni.
Statut MPK i Rady byl několikrát aktualizován. K významné aktualizaci došlo 12.12.2007 usnesením
vlády č. 1389, kdy se Rada rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to o zástupce Asociace
krajů České republiky (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města Prahy), dále o zástupce
Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále „SNN ČLS
JEP“) a konečně o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí. Tímto krokem byla formálně uznána úloha a postavení odborné veřejnosti a neziskových
organizací při tvorbě protidrogové politiky. Jejich členství bylo opětovně potvrzeno usnesením vlády
č. 685 ze dne 14.09.2011, kdy vláda dále rozšířila členy Rady o experta jmenovaného předsedou Rady
(např. poradce předsedy vlády pro protidrogovou politiku).
Významná změna byla dále schválena dne 20.10.2014 usnesením vlády č. 858. Vláda schválením
nového statutu Rady rozhodla o rozšíření působnosti Rady na tzv. integrovanou protidrogovou
politiku, kterou se rozumí politika v oblasti návykových látek a patologického hráčství, s nimi
souvisejících závislostních poruch a dalších zdravotních a sociálních dopadů a souvislostí. V souladu
s tímto zaměřením vláda rozšířila členství v Radě o další tři členy – Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů.
Poslední změnou, která byla schválena dne 27.07.2016 usnesením vlády č. 697, bylo rozšíření Rady
o dva nové členy, Ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Rada tak má v současné době celkem 19 členů.
Rada v r. 2016 zasedala 4x a 2x hlasovala formou per rollam. Rada na svých jednáních projednala
několik materiálů, které byly následně předloženy vládě, patří k nim: Souhrnná zpráva o splnění
Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2013 až 2015, nový
Akční plán Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních
návykových látek, Výroční zpráva o činnosti RVKPP, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR,
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR, Výskyt nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů,
slevostrojů) – současná situace a hledání řešení a Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky.
Dále Rada schválila metodické doporučení pro kraje a obce Realizace protidrogové politiky v krajích
a obcích a její koordinace – Metodické doporučení, analýzu podmínek dotačních řízení jednotlivých
poskytovatelů dotací a informace k akčním plánům pro oblast alkoholu, tabáku a primární prevence
rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí, které byly zpracované v rámci strategického
dokumentu Zdraví 2020.
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 a pro hazardní hráče byl vyhlášen v červenci 2015, rozdělovala se částka v objemu
97,134 mil. Kč. Rada také v lednu r. 2016 vyhlásila druhou výzvu dotačního řízení zaměřenou zejména
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na nově integrované oblasti protidrogové politiky, jimiž jsou hazardní hraní, alkohol a tabák,
v celkovém objemu 21,1 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 pro zajištění realizace klíčových aktivit. Již v roce 2015 Rada
zřídila celkem 5 stálých pracovních výborů, jejichž činnost zajišťuje sekretariát Rady a 7 stálých
pracovních skupin, sekretariát Rady zajišťuje činnost 3 z nich.
Rada i v r. 2016 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

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

ministr zdravotnictví

člen

01.12.2016

Bc. Milan Chovanec

ministr vnitra

člen

29.01.2014

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy

členka

17.06.2015

Mgr. Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí

členka

29.01.2014

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

ministr spravedlnosti

člen

12.03.2015

MgA. Martin Stropnický

ministr obrany

člen

29.01.2014

Ing. Andrej Babiš

1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí

člen

29.01.2014

Mgr. Jiří Dienstbier

ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

člen

29.01.2014

JUDr. Jan Chvojka

ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

člen

05.12.2016

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

člen

20.10.2014

Ing. Jan Mládek, CSc.

ministr průmyslu a obchodu

člen

20.10.2014

PhDr. Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí

člen

27.07.2016

Oldřich Bubeníček

zástupce Rady Asociace krajů
České republiky – hejtman
Ústeckého kraje

člen

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

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

President Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

člen

27.07.2016

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou Rady

člen

01.10.2011
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2

Zaměstnanci sekretariátu Rady

Sekretariát Rady odpovídá za každodenní implementaci a koordinaci protidrogové politiky,
včetně zajištění činnosti výborů a pracovních skupin Rady. Součástí sekretariátu Rady je Národní
monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále „NMS“), které bylo zřízeno usnesením vlády č. 643
ze dne 19. června 2002. Toto odborné pracoviště zajišťuje sběr, analýzu a interpretaci dat
o jednotlivých aspektech užívání návykových látek a hazardního hraní. Každoročně vypracovává
zhodnocení drogové situace a realizovaných opatření v podobě výroční zprávy o stavu ve věcech drog
v ČR, od r. 2014 provádí rovněž zhodnocení stavu v oblasti hazardního hraní a přijatých opatření
v podobě výroční zprávy o hazardním hraní v ČR.
Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu Rady
vykonává Odbor protidrogové politiky (dále „OPK“), který tvoří dvě oddělení – Oddělení koordinace
a financování protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS).
Od r. 2016 je v rámci OPK realizován systémový projekt financovaný z ESF „Systémová podpora rozvoje
adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.
Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2016 a odpovědnosti (stav k 31.12.2016):
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Odbor protidrogové politiky (OPK)
Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel odboru, výkonný
místopředseda Rady,
národní protidrogový
koordinátor

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

Eva Špačková

asistentka ředitele
odboru

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

Ing. Lucia Kiššová

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost

JUDr. Petr Charypar

vládní rada

horizontální koordinace protidrogové politiky,
legislativa, právo

Ing. Renata Konvalinová

vládní rada

financování protidrogové politiky, dotace
a kontrolní činnost, rozpočtář OKF

Daniel Dárek

vládní rada

financování protidrogové politiky, horizontální
koordinace, evropské fondy, dotace

Tomáš Klíma, DiS.

vrchní referent

kvalita služeb protidrogové politiky, dotace

Bc. Tomáš Sadílek

vládní rada

analytik, zahraniční spolupráce

Mgr. Tomáš Vlach

vládní rada

horizontální koordinace protidrogové politiky
v oblasti hazardního hraní, alkoholu a tabáku

Oddělení koordinace a financování (OKF)

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky‟
Mgr. Eva Hekrle

referent

garant projektu

Bc. Michaela Bečvářová

referent

finanční manažer projektu

Mgr. Kryštof Hanzlík

referent

metodik monitoringu – zjišťování potřebnosti a
dostupnosti služeb

Mgr. Daniela Havlíčková

referent

metodik – specialistka na metody práce s klienty

Bc. Zuzana Karchňáková

referent

metodik – specializace na tvorbu místních sítí a
spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi

Mgr. Gaziza Lutseva

referent

metodik – kvalita služeb

MgA. Petr Pleva

referent

metodik – specialista na legislativu
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Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS)
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost

Markéta Grygarová, DiS.

asistentka vedoucího
oddělení

administrativní a organizační činnost, správa
adresářů, distribuce publikací

Mgr. Kateřina Grohmannová

vládní rada

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

Mgr. Barbara Janíková

vládní rada

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

Mgr. Pavla Chomynová
(úvazek 0,5)

vládní rada

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

Ing. Libuše Knytlová
(pracuje pro celý odbor)

vládní rada

ekonomika, rozpočet a financování, zahraniční
granty

Mgr. Zuzana Tion Leštinová

vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní

Mgr. Zdeněk Rous
(úvazek 0,5)

vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní

Mgr. Barbora Drbohlavová
(úvazek 0,5)

vládní rada

monitoring a výzkum
– oblast hazardního hraní

Bc. Tereza Černíková

koordinační, projektový
a programový pracovník

monitoring a výzkum
– projekt HA-REACT
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3

Přehled činnosti Rady

3.1

Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata

V r. 2016 se uskutečnila čtyři jednání Rady:
Jednání Rady dne 28.01.2016:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Certifikace – návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové
politiky
Návrhy na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2016 z kapitoly Úřadu
vlády ČR
Provozování nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevostrojů) – návrh
rychlého legislativního řešení
Rámcová pozice ČR pro zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o drogách 19.–21.04.2016
Návrh na podporu výzkumu léčby a služeb pro uživatele metamfetaminu
Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období 2013–2015
Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace – Metodické doporučení
Informace Ministerstva zdravotnictví k Akčnímu plánu k omezení škod působených alkoholem
v ČR pro období 2015 až 2018, Akčnímu plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015
až 2018 a Akčnímu plánu primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí
v České republice a jejich finančnímu zajištění
Informace České asociace adiktologů a Ministerstva zdravotnictví k situaci ve věci úhrady
adiktologických výkonů zdravotními pojišťovnami
Různé

Jednání Rady dne 12.05.2016:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2015
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti
nelegálních návykových látek
Návrh na rozdělení dotací pro projekty protidrogové politiky na rok 2016 v rámci druhé výzvy
dotačního řízení Rady z kapitoly Úřadu vlády České republiky
Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti
protidrogové politiky pro r. 2016
Žádost ministra zahraničních věcí a žádost Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky o členství v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Různé

Jednání Rady dne 18.07.2016:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Přehled dotačních řízení Rady a resortů a aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 2017
Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému na roky 2013–2015
a Národní akční plán drogového informačního systému na roky 2016–2018
Analýza podmínek vybraných dotačních řízení pro zajištění služeb v oblasti protidrogové politiky
Testování drog ve školách na severní Moravě
Různé
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Jednání Rady dne 27.10.2016:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Návrhy na udělení certifikátů odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2015
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015
Informace ministerstva financí o přípravě na implementaci zákona o hazardním hraní
a Informace ministerstva financí a ministerstva vnitra o aktuálním řešení problematiky
„kvízomatů“
Informace o aktuální situaci v oblasti nových psychoaktivních látek v ČR a EU
Informace o zvláštním Valném shromáždění OSN o drogách 19.–21.04.2016
Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku v roce 2015
Různé

Rada hlasovala v r. 2016 celkem dvakrát také formou per rollam. V lednu 2016 schválila formou per
rollam druhou výzvu dotačního řízení RVKPP pro projekty protidrogové politiky na rok 2016
zaměřenou na oblast hazardního hraní, alkoholu a tabáku. V červnu 2016 Rada hlasováním per rollam
a schválila Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2015.

3.2

Výbory a pracovní skupiny Rady

Pro zajištění realizace klíčových aktivit v oblasti protidrogové politiky má Rada zřízeny stálé pracovní
orgány – výbory a pracovní skupiny. V r. 2015 došlo v návaznosti na rozšíření mandátu Rady na
integrovanou protidrogovou politiku k revizi výborů a pracovních skupin. Přehled aktuálních poradních
orgánů Rady podává níže uvedená tabulka.
Přehled výborů a pracovních skupin Rady v r. 2016:
Výbory

Pracovní skupiny

Výbor zástupců resortů a institucí

PS pro problematiku nelegálních drog

Výbor zástupců regionů

PS pro problematiku hazardních her

Dotační výbor

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

Výbor pro udělování certifikací a kvalitu
adiktologických služeb

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní
ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA)

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

PS pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin
PS pro financování protidrogové politiky
Adiktologické fórum
7 pracovních skupin NMS:
- Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů
- Populační a školské průzkumy
- Úmrtí spojená s užíváním drog
- Data trestněprávního sektoru
- Problémové užívání drog a využívání adiktologických
služeb
- Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog
- Systém včasného varování před novými drogami

Výbory Rady
Výbor zástupců resortů a institucí
Výbor zástupců resortů a institucí (dále „VZRI“) zřídila Rada dne 21.06.1999. Ve VZRI se setkávají
pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo instituci odpovídají za realizaci
opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky postupu a spolupráce ve veřejné
správě, zejména na centrální úrovni. V r. 2007 byl změněn statut VZRI a řádnými členy se stali nově
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zástupci Úřadu vlády ČR – Sekce pro lidská práva, SNN ČLS JEP, Asociace nestátních organizací
poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním (dále
„A.N.O.“), zástupci vysokých škol a výzkumných pracovišť. Aktualizací Statutu VZRI v říjnu 2011 se VZRI
rozšířil o zástupce České asociace adiktologů (dále „ČAA“). V návaznosti na rozšíření mandátu Rady na
integrovanou protidrogovou politiku byla v r. 2015 usnesením RVKPP schválena změna Statutu VZRI,
kterou došlo zejména k rozšíření o další členy výboru – zástupce organizačních útvarů resortů majících
v gesci problematiku alkoholu, tabáku či hazardu, dále o zástupce Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Asociace krajů ČR. V roce 2016 nedošlo ke změnám ve VZRI.
Složení VZRI k 31. 12. 2016:
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. David Pospíšil
Mgr. Jarmila Vedralová
Ing. Petr Novák
Mgr. Marcel Wohlgemuth
Mgr. Jan Roneš
Ing. Pavel Novotný
Mgr. Karel Blaha
plk. Mgr. Pavel Hoffman
Mgr. Aleš Hrubý
Mgr. Jaroslav Doskočil
Bc. Jakub Švec
Mgr. Tomáš Koňák
plk. Mgr. Jakub Frydrych
Ing. Ludmila Gočálová
MUDr. Viera Šedivá
Mgr. Jana Klimentová
Jiří Jílek
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
PhDr. Mgr. Andrea Baršová
Ing. Lucia Kiššová
MUDr. Petr Nevšímal
Mgr. Jiří Richter
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Sklenář
Ing. Jiří Horecký
Mgr. Lenka Kadlecová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát OPL
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo financí ČR
Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa ČR
Celní správa ČR – alkohol a tabák
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo spravedlnosti – Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Úřad vlády ČR – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Úřad vlády České republiky – Sekce pro lidská práva, sekretariát Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální
služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy
Česká asociace adiktologů
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace krajů ČR

VZRI se v r. 2016 sešel celkem čtyřikrát, a to 19.01., 17.03., 26.04. a 28.06. Jednání souvisela především
s přípravou jednání Rady – tvorba Akčního plánu realizace NSPP na období 2016–2018 pro oblast
nelegálních návykových látek a hodnocení předchozího akčního plánu, průběh implementace akčního
plánu pro oblast alkoholu a tabáku, problematika kvízomatů, byly poskytnuty informace o jednáních
MZ ke zvýšení kvality a bezpečnosti systému substituční léčby, o projektu HA-REACT apod. Jednání ve
dnech 17.03. a 26.04. proběhla jako společná jednání s Pracovní skupinou pro nelegální drogy
a jednání dne 28.06. proběhlo jako společné jednání s VZRe.
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Výbor zástupců regionů
Výbor zástupců regionů (dále „VZRe“) byl ustaven dne 21.09.2007 za účelem zefektivnění koordinace
mezi státem a samosprávou. VZRe nahradil pracovní skupinu Vertikální koordinace protidrogové
politiky, která byla zřízena v r. 2003. VZRe zahájil svou činnost jednáním v říjnu 2007. Členy VZRe jsou
krajští protidrogoví koordinátoři. Poslední změna Statutu VZRe byla schválena Radou v r. 2015
v návaznosti na rozšíření mandátu Rady o integrovanou protidrogovou politiku, kdy došlo mimo jiné
k rozšíření členů výboru o zástupce Svazu měst a obcí ČR a Národního monitorovacího střediska pro
drogy a závislosti.
Složení VZRe k 31.12.2016:
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předsedkyně
Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Michala Hánová
Mgr. et Mgr. Martin Müller
Mgr. Marek Nerud
Ing. Pavlína Kučerová
Bc. Šárka Benešová
Mgr. Eva Houdová
Mgr. Jana Hauzerová
Mgr. Jan Homuta
Mgr. Monika Honzíková
Bc. Michaela Pospíchalová
Mgr. Lenka Možná
Mgr. Petr Horyanský
Mgr. Jitka Marková
Mgr. Zuzana Starostová
Neobsazeno
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

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

V r. 2016 se uskutečnila dvě jednání VZRe (01.03. a 28.06.). K hlavním projednávaným tématům patřily
zejména:
Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu
Výbor Rady pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále „Dotační výbor“) byl zřízen
Radou dne 21.06.1999. Dotační výbor hodnotí a projednává žádosti o poskytnutí dotací na programy
protidrogové politiky, navrhuje výši účelové dotace u jednotlivých projektů a předkládá je Radě ke
schválení. Poslední aktualizace statutu Dotačního výboru byla schválena Radou v březnu 2012 – úprava
statutu byla provedena v návaznosti na nový statut Rady, který vláda schválila svým usnesením č. 685
ze dne 14.09.2011. Úpravou Statutu došlo také k rozšíření členů Dotačního výboru o zástupce
Ministerstva spravedlnosti. V březnu 2012 bylo rovněž schváleno nové znění jednacího řádu Dotačního
výboru.
Složení Dotačního výboru k 31.12.2016:
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Mgr. Martina Budinská
Kristina Masalová, M.A.
Mgr. Eva Heisslerová
Ing. Pavel Novotný
Mgr. Renata Rybáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
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Mgr. Jaroslav Doskočil
JUDr. Hana Frištenská
Ing. Lucia Kiššová
Bc. Jakub Švec

Ministerstvo obrany ČR
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo spravedlnosti ČR

V r. 2016 se Dotační výbor sešel celkem třikrát. Poprvé na jednání dne 12.04., kde se projednávaly
návrhy dotací v rámci druhé výzvy pro rok 2016. V termínu 16.11. Dotační výbor projednal výjimky
z povinné spoluúčasti 70% podílu státních zdrojů na financování projektu. Návrhy dotací na r. 2017
projednal Dotační výbor ve dnech 12.–13.12., kdy se současně s návrhy dotací protidrogové politiky
pro oblast nelegálních návykových látek projednávaly návrhy na dotace pro oblast hazardního hraní
a některé projekty byly navrženy k uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci.
Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb
Výbor Rady pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb (dále „Certifikační výbor“) byl
zřízen usnesením Rady dne 29.01.2004. Certifikační výbor předkládá Radě návrhy na udělení, neudělení
či odebrání certifikace odborné způsobilosti. Jeho členy jsou zástupci resortů, krajů a odborných
společností. Statut Certifikačního výboru byl naposledy aktualizován v lednu 2010.
Složení Certifikačního výboru k 31.12.2016:
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
Ing. Lucia Kiššová

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Členové
Tomáš Klíma, DiS.

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady

Mgr. Jarmila Vedralová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Martina Budinská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Marcel Wohlgemuth

Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Marek Nerud

KÚ Jihočeského kraje

Mgr. Ondřej Počarovský

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

MUDr. Jiří Dolák

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně

V r. 2016 Certifikační výbor jednal šestkrát (13. 01., 09. 03. 11. 05., 20. 07., 14. 09., 08. 12.) a projednal
celkem 79 zpráv a protokolů z místních šetření. Jednou jednal per rollam. Nově, podle 10. standardu,
projednával závěrečné zprávy a protokoly z šetření v adiktologických službách ve vězení. Při
projednávání těchto služeb byli na výboru přítomni i zástupci GŘVS a MS jako hosté.
Poradní výbor pro sběr dat o závislostech
Výbor byl ustaven usnesením Rady č. 296 ze dne 26.03.2003 jako pracovní orgán Rady, který dohlíží na
činnost NMS při monitorování situace v oblasti užívání návykových látek a jeho následků. Jeho členy
jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho dopadů z různých vědních oborů.
Statut Výboru byl naposledy aktualizován dne 24.08.2015 a v návaznosti na integrovanou
protidrogovou politiku byl rozšířen předmět činnosti o dohled nad monitorováním situace v oblasti
hazardního hraní a v této souvislosti byl rozšířen i počet jeho členů.
Složení Výboru k 31.12.2016:
Jméno

Reprezentovaná instituce

Předseda
PhDr. Ladislav Csémy

Národní ústav duševního zdraví

Strana 13 (celkem 42)

Členové
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Úřad vlády ČR – NMS

Mgr. Vladimír Sklenář

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Eva Heisslerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Jarmila Vedralová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Michal Řeháček

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

pplk. Ing. Martina Kaprová

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR

Mgr. Renata Rybáková

Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Karel Blaha

Ministerstvo financí ČR

kpt. Bc. Marek Sokol

Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní správa
ČR

Neobsazeno

Asociace krajů České republiky

Mgr. Miroslava Sobková

Svaz měst a obcí ČR

MUDr. Petr Popov

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě

Ing. Blanka Nechanská

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Jiří Richter

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

V r. 2016 se uskutečnila dvě jednání Výboru. Předmětem jednání dne 03.06. byla Výroční zpráva
o hazardním hraní v ČR v roce 2015 a dne 27.09. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2015. Výbor doporučil předložit obě výroční zprávy Radě a následně je předložit pro
informaci vládě České republiky.
Pracovní skupiny Rady
Ke klíčovým dílčím oblastem protidrogové politiky zřídila Rada stálé pracovní skupiny (PS). V r. 2015
byla Radou schválena a provedena revize pracovních skupin. Rada zřídila: PS pro problematiku
nelegálních drog, PS pro problematiku hazardního hraní, PS pro léčebné využití psychoaktivních látek
a rostlin, Adiktologické fórum. Mezi své pracovní skupiny zařadila Rada i nově vznikající pracovní
skupinu v gesci ministerstva zdravotnictví pro oblast alkoholu a několik let fungující pracovní skupinu
pro oblast kontroly tabáku. Jde o Meziresortní pracovní skupinu pro snížení škod působených
alkoholem (MPS SPA) a Meziresortní pracovní skupinu k problematice komplexní ochrany před
škodami působenými tabákem (MPS KOTA). Vzhledem k tomu, že pracovní skupina MPS KOTA již
existovala jako pracovní skupina ministra zdravotnictví, byla provedena revize, která mimo jiné
reflektuje potřebné změny týkající se zapojení MPS KOTA do struktur poradních orgánů Rady.
Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog
PS byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní oblasti činnosti patří řešení
otázek a příprava podkladů pro jednání RVKPP v oblasti prevence, léčby, prosazování práva v oblasti
nelegálních drog, koordinace realizace aktivit akčního plánu pro oblast nelegálních látek a zajištění
spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR. V r. 2016 proběhla dvě jednání PS, která byla
spojena s jednáním VZRI , a to ve dnech 17.03. a 26.04.)
Pracovní skupina pro problematiku hazardních her
PS byla zřízena v srpnu 2015, pracuje v gesci sekretariátu Rady, mezi hlavní oblasti činnosti patří řešení
otázek a příprava podkladů pro jednání Rady v oblasti prevence, léčby, prosazování práva v oblasti
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hazardního hraní, koordinace realizace aktivit akčního plánu pro oblast hazardního hraní a zajištění
spolupráce a koordinace jednotlivých institucí v ČR.
Jednání PS proběhlo v r. 2016 jednou, a to dne 04.10. Předmětem jednání bylo plnění Akčního plánu
pro oblast hazardních her, prezentace situace v oblasti hazardního hraní v ČR a informace o tvorbě sítě
služeb pro problémové hráče a jejich blízké. Současně byli účastníci informováni o výsledcích druhé
výzvy dotačního řízení Rady pro projekty protidrogové politiky na rok 2016.
Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými
tabákem (MPS KOTA)
Tato PS byla v r. 2013 původně zřízena jako poradní orgán ministra zdravotnictví. Úprava Statutu
a jednacího řádu pracovní skupiny, jako poradního orgánu Rady, byla schválena Radou v listopadu
2015. Rada doporučila ministrovi zdravotnictví vydat odsouhlasený revidovaný statut a jednací řád
MPS KOTA svým příkazem. Tento příkaz byl vydán 26.02.2016 (příkaz ministra č. 5/2016). Mezi zásadní
změny patří mimo jiné rozšíření počtu členů MPS KOTA o zástupce odborných společností, organizací
apod.
Dne 30.06.2016 se uskutečnilo jednání MPS KOTA, a to již v novém, rozšířeném formátu. Na programu
jednání bylo kromě aktuálních legislativních záležitostí, např. téma implementace a financování
Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018, dále téma přípravy národních
webových stránek zřizovaných Úřadem vlády ČR (NMS) pro podporu odvykání kouření (www.kourenizabiji.cz) atd.
V období od ledna do dubna 2016 se zaměřila činnost této pracovní skupiny zejména na přípravu
druhé zprávy o implementaci Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (dále jen „FCTC“) v České
republice, která byla zaslána sekretariátu FCTC. V druhé polovině roku 2016 bylo platformy MPS KOTA
využito zejména při přípravě mandátu delegace ČR na 7. zasedání konference smluvních stan FCTC
(konané ve dnech 7.–12.11. v Dillí) a pro související mezirezortní koordinaci přípravy stanovisek ČR
k návrhům pozic EU na toto zasedání. Dále byla MPS KOTA konzultována při přípravě zprávy o stavu
realizace Zdraví 2020. Někteří členové MPS KOTA byli rovněž konzultováni ve věci naplňování dílčích
aktivit Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018 apod.
Dále v rámci této skupiny probíhala podle potřeby výměna informací týkajících se aktuálních témat
v oblasti kontroly tabáku jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.
Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem (MSP SPA)
MPS SPA je poradní orgán ministra zdravotnictví a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
které je ministr zdravotnictví členem, zřízený za účelem koordinace spolupráce státních orgánů
a dalších organizací při realizaci opatření zaměřených na snižování škod působených alkoholem,
vyplývajících z národních dokumentů a mezinárodních aktivit v této oblasti. Statut a jednací řád
MPS SPA byl v listopadu 2015 schválen Radou. Rada zároveň doporučila ministrovi zdravotnictví vydat
statut a jednací řád MPS SPA svým příkazem. Tento příkaz č. 4/2016 byl vydán dne 25.02.2016.
MPS SPA se sešla dne 13.06.2016. Na jednání byli členové MPS SPA informováni o schváleném Akčním
plánu k omezení škod působených alkoholem a byli vyzváni ke spolupráci na tomto materiálu. Materiál
jim byl v rámci připomínkových řízení zaslán a byl s členy konzultován. Každý z členů prezentoval
dosavadní aktivity jednotlivých resortů v oblasti omezování škod působených alkoholem.
Členové MPS SPA byli požádáni o konzultaci při vyplnění dotazníku – Globální studie k problematice
alkoholu Světové zdravotnické organizace a při přípravě zprávy o stavu realizace Zdraví 2020. Dotčení
členové MPS SPA jsou oslovováni s konkrétními tématy zejména ve věci naplňování dílčích aktivit
vyplývajících z Akčního plánu pro omezování škod působených alkoholem v České republice pro
období 2015 až 2018 také bilaterálně.
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Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin
Pracovní skupina byla zřízena Radou v listopadu 2015 a současně nahradila zanikající Pracovní skupinu
pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím do praxe. Pracovní skupina se zabývá
problematikou použití psychoaktivních látek a rostlin ve výzkumu a v léčbě, zejména v adiktologii,
včetně použití farmak k substituční léčbě, v psychiatrii, při léčbě bolesti a léčebného využití konopí.
Řeší zejména otázky dostupnosti legálního a lege artis použití psychoaktivních látek a rostlin, včetně
odstraňování bariér jejich použití, dále otázky zneužívání psychoaktivních látek a rostlin, včetně úniku
léčiv na černý trh a souvisejících negativních faktorů, otázky nastavení legislativních a dalších
mechanismů ovlivňujících jejich využití.
V r. 2016 se pracovní skupina sešla jednou, a to dne 21.06. Předmětem úvodního jednání byla diskuse
o konkrétní náplni pracovní skupiny, očekávání jednotlivých členů a konkrétních krocích, které pracovní
skupina podnikne. Závěrem jednání byly definovány tři hlavní tematické okruhy, kterými se bude
pracovní skupina zabývat.
Pracovní skupina pro financování protidrogové politiky
Rada v r. 2012 obnovila činnost meziresortní pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky
(pracovní skupina byla založena v r. 2007). V minulosti probíhala práce PS především prostřednictvím
elektronické komunikace a zabývala se např. materiálem Analýza a řešení vlivu ESF na financování
služeb pro uživatele návykových látek a návrh na řešení v případě výpadku tohoto zdroje, možnosti
využití víceletého financování a zapojení Evropského sociálního fondu do koordinovaného financování
protidrogové politiky. Pracovní skupina se v r. 2016 nesešla.
Adiktologické fórum
Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskusní platformou Adiktologické fórum,
které původně vzniklo v r. 2011 pod záštitou Kliniky adiktologie. V r. 2015 Adiktologické fórum získalo
statut pracovní skupiny Rady. Cílem Adiktologického fóra je pravidelné setkávání odborníků z oblasti
adiktologie zaměřené na výměnu zkušeností, diskusi příkladů dobré praxe, koordinaci společných
aktivit, a to včetně tvorby koncepce a rozvoje oboru. V r. 2016 se Adiktologické fórum uskutečnilo
celkem pětkrát (06.01., 06.04., 01.06., 07.09. a 09.11.), během těchto setkání byla prodiskutována
následující témata: financování adiktologických služeb v rámci dotačních řízení (dotační řízení
vs. správní řád, služby obecně hospodářského zájmu, naplňování Státní politiky vůči NNO na léta
2015–2020), nový Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky, návrh na omezení
dostupnosti substituční léčby, vymezení pojmu adiktologie, adiktologické služby a adiktolog
v kontextu zákonného rámce, ekonomická analýza podmínek vybraných dotačních řízení pro zajištění
služeb v oblasti protidrogové politiky a projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb
v rámci integrované protidrogové politiky“.
Pracovní skupiny NMS
Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů
Pracovní skupina byla založena v r. 2015 za účelem zpracování výroční zprávy o hazardním hraní
v České republice. Pracovní skupina se zabývá výskytem hazardního hraní v populaci včetně jeho
intenzivních/problematických a závislostních forem, výskytem zdravotních a sociálních problémů
a následků spojených s hazardním hraním, dostupností preventivních, poradenských a léčebných
intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení. Pracovní skupina se v r. 2016 sešla jednou, a to
dne 15.02. Na setkání NMS informovalo o přípravě výroční zprávy za r. 2015 a členové pracovní
skupiny diskutovali o aktuální situaci a nových trendech v oblasti hazardního hraní a jeho dopadů
a souvislostí.
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Pracovní skupina Populační a školské průzkumy
Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů,
1
shromažďuje výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru užívání drog v populaci. Je
složena ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské studie.
V r. 2016 se pracovní skupina sešla jednou, a to dne 01.04. k výsledkům Evropské školní studie
o alkoholu a jiných drogách. V r. 2016 probíhaly pravidelné schůzky části pracovní skupiny k přípravě
celonárodní studie v obecné populaci (Národní výzkum užívání návykových látek 2016).
Pracovní skupina Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog
Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem je
především zajištění standardizovaného sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění
propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování
aktivních uživatelů drog především v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence
infekčních nemocí u uživatelů drog. Pracovní skupina se v r. 2016 sešla jednou, a to dne 13.06.
Obsahem jednání bylo zhodnocení aktuální situace a sběr dat v oblasti šíření infekčních chorob
v populaci zejména injekčních uživatelů drog. Situace se jeví jako stabilní, dlouhodobě je
zaznamenávána nejvyšší promořenost virovou hepatitidou typu C.
Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb
Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog
a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. Pracovní skupina se
rovněž věnuje problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se léčili v daném
roce ve zdravotnických či nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat ve struktuře
požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. V současné době se pracovní skupina schází v rámci
Rady Národního registru léčby uživatelů drog, jehož členy je většina členů pracovní skupiny. Tato
pracovní skupina se v r. 2016 nesešla.
Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog
Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudnělékařských
odděleních v ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném
registru mortality ČR. Od 01.04.2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními zdravotní registry nově
zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
spravovaný ÚZIS, který od r. 2015 nahradil speciální registr drogových úmrtí. Pracovní skupina se bude
scházet v rámci Rady Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení
soudního lékařství. Tato pracovní skupina se v r. 2016 nesešla.
Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru
Pracovní skupina se zabývá otázkami sběru a analýzy dat z oblasti snižování nabídky drog a drogových
trhů. PS se v r. 2016 nesešla, komunikace probíhala prostřednictvím e-mailu a byly realizovány
individuální schůzky s ohledem na řešené výzkumné téma (např. sběr dat o záchytech služby, sběr dat
o přestupcích, kriminalita v souvislosti s hraním hazardních her, sekundární drogová kriminalita).
Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

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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Na základě rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10.05.2005 byl v rámci EU vytvořen systém
pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, hodnocení rizik spojených s jejich užíváním
a jejich kontrolu. PS shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových
psychoaktivních látek v ČR a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak na mezinárodní
úrovni. V r. 2016 se skupina sešla dvakrát (25.01. a 01.06.). Diskutována byla zejména aktuální situace
v oblasti nových drog, trh s novými drogami, návrh na zařazení nových látek na seznam OPL, včetně
rizik spojených s jednotlivými látkami zahrnutými v návrhu.
Pracovní skupina Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog
Pracovní skupina se zabývá sběrem a analýzou dat v oblasti léčby uživatelů drog, včetně
substituovaných, a v oblasti hazardního hraní. Úkolem je především zajištění standardizovaného sběru
dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění propojenosti systému sběru dat mezi relevantními
institucemi. V letech 2014–2016 byla skupina v kontaktu zejména v rámci příprav a průběhu přechodu
registru Hygienické služby na elektronický Národní registr léčených uživatelů drog (NRLUD), který
zajišťuje ÚZIS. Byl také připravován modul aplikace UNIDATA pro export dat do NRLUD. Pracovní
skupina se v r. 2016 nesešla.
Další pracovní skupiny sekretariátu Rady
Pracovní skupina ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem
Činností pracovní skupiny ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem je plněním aktivity
Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem, který se také zabývá problematikou nelegální
výroby alkoholu. PS vznikla v r. 2016. Členové pracovní skupiny spolupracovali v r. 2016 na přípravě
Analýzy a vyhodnocení účinnosti zavedených opatření Plánu nulové tolerance k černému trhu
s lihovinami (usnesení vlády č. 736 ze dne 03.10.2012). V rámci jednání pracovní skupiny je prostor pro
sdílení informací a postupů v oblasti aktivit státu ve snaze redukovat černý trh s alkoholem. V r. 2016
se pracovní skupina sešla dvakrát: první jednání proběhlo dne 27.06., druhé dne 14.12.

3.3
Odborná činnost sekretariátu – 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.
Národní strategie protidrogové politiky 2010–2018
Sekretariát Rady ještě v r. 2015 zpracoval ve spolupráci s MZ druhou revizi Národní strategie
protidrogové politiky na období 2010–2018, kterou vláda schválila svým usnesením č. 54 ze dne
25.01.2016. Účelem druhé revize bylo rozpracování tématu kontroly tabáku podobným způsobem, jako
jsou rozpracována témata alkoholu, drog a hazardního hraní. První revize Strategie byla provedena
v r. 2014, kdy došlo k začleněním problematiky užívání alkoholu a závislostního chování, jako je
hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu.
Akční plány realizace protidrogové politiky na období let 2013–2015
Sekretariát Rady v r. 2016 ve spolupráci s členy Rady zpracoval a Radě předložil:





Souhrnné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na
období let 2013–2015 bylo předloženo Radě dne 28.01.2016 a následně vládě dne 17.02.2016.
Nový Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 pro oblast
nelegálních návykových látek byl předložen Radě dne 12.05.2016 a vládě ke schválení dne
22.06.2016.
Souhrnné hodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému 2013–2015 bylo
předloženo Radě ke schválení dne 18.07.2016.
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Nový Národní akční plán drogového informačního systému na roky 2016–2018 byl předložen Radě
ke schválení dne 18.07.2016.

Pro posílení realizace úkolů v oblasti koordinace protidrogové politiky, zejména v otázce financování,
dostupnosti a kvality sítě služeb, byl sekretariátem Rady v září r. 2016 spuštěn systémový projekt
spolufinancovaný z ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované
protidrogové politiky“, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (viz dále).
V r. 2016 byla také ukončena celostátní akce Alkohol, kterou inicioval sekretariát Rady a která se
zaměřovala na podávání alkoholu mladistvým. Spolu se sekretariátem Rady na akci spolupracovali
zástupci Policie ČR, České obchodní inspekce, Celní správy ČR, živnostenských úřadů a dalších složek
státní správy a samosprávy. Druhou vlnu kontrol realizovala Policie ČR samostatně v průběhu letních
prázdnin.
Realizace protidrogové politiky v krajích
Sekretariát zajišťuje koordinaci a komunikaci s krajskými protidrogovými koordinátory. Pro tuto
komunikaci byl zřízen Výbor zástupců regionů (viz výše). V každém kraji je pověřený pracovník
vykonávající funkci krajského protidrogového koordinátora. Místních protidrogových koordinátorů je
cca 180–190 v obcích s rozšířenou působností. Krajští protidrogoví koordinátoři zpracovávají výroční
zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích. Za r. 2016 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje.
Všechny kraje mají zpracovány specifické strategické dokumenty protidrogové politiky nebo je
protidrogová politika obsažena ve strategických dokumentech s širším tematickým záběrem.
Sekretariát Rady připravil a v r. 2016 Rada schválila:




Realizaci protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinaci – metodické doporučení. Tento
dokument sekretariát Rady připravil ještě v r. 2015 a Rada jej schválila dne 28.01.2016. Metodika
byla rozeslána prostřednictvím krajských protidrogových koordinátorů na obce v ČR.
Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 2015, která byla projednána
Radou dne 27.10.2016.

Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních orgánů krajů. V r. 2016 se zúčastnili 3 jednání
protidrogových komisí krajů.
V r. 2016 se uskutečnily dvě pracovní cesty zástupců sekretariátu Rady do krajů. V květnu proběhla
návštěva Ústeckého kraje. Předmětem jednání byl aktuální stav užívání drog a hazardního hraní
v Ústeckém kraji, aktuální výzvy integrované protidrogové politiky na národní úrovni a síť služeb
prevence a léčby pro uživatele návykových látek a pro hazardní hráče. V září proběhla návštěva
v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Ostravě a Frýdku-Místku. Předmětem jednání byla konzultační
a metodická podpora v oblasti vícezdrojového financování služeb a v oblasti testování odpadních vod
na přítomnost návykových látek.
Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele drog, závislé
a patologické hráče
Sekretariát Rady zajišťuje proces certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb pro uživatele
drog, závislé a patologické hráče. Systém certifikací schválila vláda usnesením č. 300 ze dne 16.03.2005.
Certifikát odborné způsobilosti dokládá, že poskytovatel služeb poskytuje péči cílové skupině na
odborné úrovni v souladu s obecně uznávanými kritérií stanovenými ve Standardech odborné
způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby. Certifikát lze udělit
podle míry naplnění Standardů odborné způsobilosti na dobu 1–4 let.
V r. 2016 bylo realizováno ve službách 72 místních šetření. Rozdělení realizovaných místních šetření
podle typů služeb a podle doby platnosti certifikátu uvádějí tabulky níže.
Místní šetření realizovaná v r. 2016 podle typů služeb:
Typ služby

Počet projednaných zpráv
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v r. 2016
Detoxifikace

1

Terénní programy

19

Kontaktní a poradenské služby

22

Ambulantní léčba

8

Ambulantní stacionární péče

0

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče

2

Rezidenční péče v terapeutických komunitách

5

Doléčovací programy

9

Substituční léčba

2

Adiktologické služby ve vězení

4

Celkem projednaných šetření

72

Místní šetření realizovaná v r. 2016 podle navržené doby platnosti certifikátu odborné způsobilosti:
Doba platnosti certifikátu odborné
způsobilosti

Počet místních šetření
v r. 2016

4 roky

62

3 roky

5

2 roky

5

1 rok

0

Návrh neudělit certifikát

0

Celkem

72*

Pozn.: *4 místní šetření budou projednána v Certifikačním výboru a RVKPP v r. 2017.
2

Rada v r. 2016 projednala celkem 58 návrhů na udělení či neudělení certifikátů odborné způsobilosti,
z toho bylo vydáno 58 certifikátů, z toho 14 se týkalo místních šetření realizovaných v r. 2015.
Financování a schvalování dotací na realizaci projektů protidrogové politiky
Rada koordinuje efektivní financování protidrogové politiky, koordinuje priority dotačních řízení
a schvaluje návrhy dotací na realizaci programů a služeb protidrogové politiky ze státního rozpočtu
z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR.
Sekretariát Rady za účelem plnění tohoto mandátu pro Radu v r. 2016 připravil a Rada projednala:





Plánované finanční prostředky na dotační řízení ústředních orgánů státní správy v oblasti
protidrogové politiky pro r. 2016, které Rada projednala dne 12.05.2016
Přehled dotačních řízení Rady a resortů a aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 2017
projednáno Radou dne 18.07.2016. V rámci toho Rada schválila vyhlášení dotačního řízení na
r. 2017.
Analýza podmínek vybraných dotačních řízení pro zajištění služeb v oblasti protidrogové politiky,
kterou Rada projednala dne 18.07.2016.

Rada v r. 2016 dále projednala a doporučila návrhy na poskytnutí dotací na realizaci 148 projektů
z dotačního titulu pro oblast nelegálních návykových látek v celkové výši 91.271.000 Kč. V rámci
podpory pro oblast hazardního hraní Rada schválila návrhy na poskytnutí dotací v celkové výši
5.863.000 Kč celkem 18 projektům protidrogové politiky.

2

Z důvodu několikaměsíčního prodlení mezi dobou realizace místního šetření a projednáním v Radě není počet
projednaných návrhů na ne/udělení certifikátů v Radě shodný s počtem realizovaných místních šetření v daném
roce.
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V roce 2016 bylo realizováno mimořádné kolo dotačního řízení zaměřené zejména na oblasti nově
integrované do protidrogové politiky, jako je gambling, alkohol a tabák, nazvané Druhá výzva RVKPP.
V rámci Druhé výzvy Rada schválila návrhy na poskytnutí dotací v celkové výši 21.100.000 Kč celkem
39 projektům protidrogové politiky.
V průběhu r. 2016 bylo tedy poskytnuto celkem 118.234.000 Kč na realizaci 205 projektů protidrogové
politiky. Dotace byly poskytnuty formou bezhotovostních převodů prostředků prostřednictvím
bankovních účtů Úřadu vlády ČR na účty příjemců dotací. Všechny dotace poskytnuté ze státního
rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky jsou každoročně vkládány do aplikace CEDR
(Centrální registr dotací ze státního rozpočtu) a do aplikace DOTINFO, které jsou spravovány
Ministerstvem financí ČR.
Zaměstnanci sekretariátu Rady se rovněž účastní veřejnosprávních kontrol, které jsou realizovány
Oddělením kontroly Úřadu vlády ČR, a to z pozice odborných pracovníků zabývajících se věcným
plněním projektů. Během r. 2016 proběhlo 10 následných veřejnosprávních kontrol na dotaci získanou
v r. 2015 a 13 veřejnosprávních kontrol průběžných na dotaci získanou v roce 2016. V rámci kontrol je
kromě zázemí organizace navštívena přímo realizovaná drogová služba (konkrétně šlo o 7 kontaktních
center, 2 terapeutické komunity, 4 ambulantní léčby, 3 terénní programy a 1 ambulantní doléčovací
program, 1 primární prevenci, 1 právní poradnu, 4 projekty zařazené do skupiny informace–výzkum–
hodnocení). Tyto kontroly jsou ze strany sekretariátu Rady zaměřeny na věcná plnění projektu,
kontrolu materiálně-technického zázemí služby, konkrétní realizaci služby, vykazování dat, která jsou
uvedena v průběžných, resp. závěrečných zprávách, atd. Tyto veřejnosprávní kontroly jsou využívány
rovněž jako dohledový mechanismus v rámci procesu certifikací odborné způsobilosti. Projekty, jež
podléhají kontrole, totiž disponují certifikáty odborné způsobilosti, a může být tedy posouzeno, zda
služby realizují např. nápravu nedostatků, které jim byly v rámci certifikačního místního šetření
vytknuty, či jsou realizovány bez nedostatků.
Mezinárodní aktivity v protidrogové politice
Sekretariát Rady dále zajišťuje koordinaci plnění úkolů a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
a členství v mezinárodních organizacích. Zástupci sekretariátu se zapojují do mezinárodních aktivit,
zejména v rámci EU a OSN. Realizované aktivity a výstupy jsou detailně popsány v kap. 6 Zahraničí.
Sekretariát Rady spoluvytvářel rezoluci o alternativách k věznění předkládanou Řeckem. Rezoluce byla
schválena celou EU v rámci jednání HDG a bude předložena na 59. zasedání Komise pro narkotika (dále
„CND“) v březnu 2017 ve Vídni jako rezoluce evropská. Hlavním tématem řady mezinárodních setkání
v r. 2016 byla příprava na Speciální Valné shromáždění OSN o drogách (dále „UNGASS“), které se koná
jednou za deset let. Z důvodu alarmující situace ve Střední a Jižní Americe bylo toto shromáždění na
žádost Mexika, Kolumbie a Guatemaly svoláno o tři roky dříve, a to na duben 2016.
Monitoring situace
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) zajišťuje monitoring drogové situace
a situace v oblasti hazardního hraní. Je členem sítě REITOX (Evropská informační síť o drogách
a drogových závislostech) a kontaktním místem pro decentralizovanou evropskou agenturu Evropské
monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). NMS zajišťuje koordinaci drogového
informačního systému a koordinaci realizace Národního akčního plánu drogového informačního
systému, který je schvalován Radou a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru,
analýze a distribuci informací o drogách a o hazardním hraní. NMS zpracovává pro vládu pravidelně
výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a v r. 2015 byla vládě předložena rovněž první výroční
zpráva o hazardním hraní v ČR.
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 2015
Výroční zprávu schválila Rada na svém jednání dne 27.10.2016; vládě ČR byla pro informaci předložena
na jednání dne 07.12.2015.
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015
Výroční zprávu schválila Rada formou per rollam dne 16.06.2016. Vládě ČR byla pro informaci
předložena na jednání dne 20.07.2016.
Studie a monitorovací aktivity v r. 2016
























Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS sběrnou část Validizační
studie ESPAD s cílem ověřit výsledky získané v rámci české části mezinárodní studie ESPAD
realizované v roce 2015.
Ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting realizovalo NMS sběrnou část celopopulační
studie zaměřené na rozsah užívání návykových látek a hraní hazardních her (Národní výzkum
užívání návykových látek 2016).
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS omnibusovou studii
Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2016.
S agenturou INRES-SONES realizovalo NMS studii Výzkum občanů 2016, do které NMS zařadilo
otázky týkající se užívání drog i hazardního hraní, a studii Lékaři 2016, v rámci níž byl proveden
sběr dat týkajících se substituční léčby, alkoholu, problematických uživatelů drog a patologického
hráčství.
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., a Generálním ředitelstvím Vězeňské služby
ČR realizovalo NMS čtvrtou vlnu reprezentativní dotazníkové studie zaměřenou na mapování
zkušeností s užíváním návykových látek a hraním hazardních her mezi vězni ve výkonu trestu
odnětí svobody.
Ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou byl proveden odhad ekonomicky motivované
sekundární drogové kriminality.
Ve spolupráci s PMS bylo provedeno mapování užívání návykových látek a hraní hazardních her
mezi klienty PMS.
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS jedno dotazníkové šetření
(hráči hazardních her jako klienti adiktologických služeb a programů) a dvě fokusní skupiny (na
téma trendy v léčbě patologických hráčů a na téma změny v užívání návykových látek mezi
mládeží a na téma služby primární prevence rizikového chování na školách) v rámci mapování
trendů drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických služeb.
Monitorovací systém testování infekcí v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog
v předchozím roce.
Ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS průřezovou studii
Multiplikátor za účelem získání dat pro odhady problémového užívání drog v ČR.
Správa aplikace UniData – freeware aplikace pro poskytovatele služeb pro uživatele drog pro
správu dat o klientech a poskytovaných službách, vývoj modulu pro export dat do NRLUD
(Národní registr léčených uživatelů drog).
NMS spolupracuje s A.N.O. na aktualizaci dokumentu Seznam a definice výkonů v drogových
službách.
NMS spolupracovalo na spuštění a testování dvou národních zdravotních registrů – Národní registr
léčby uživatelů drog a Národní registr pitev provedených na odd. soudního lékařství.
Zpracování závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP – klienti a výkony.
Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových
zařízení.
Prevalenční odhady problémových uživatelů drog metodou zpětného záchytu z dat
nízkoprahových programů v Praze.
Ve spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování zrealizovalo NMS průzkum zaměřený na
užívání návykových látek a patologické hráčství v sociálně vyloučených lokalitách.
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Monitoring příčin zadlužení u klientů dluhových poraden (ve spolupráci s Asociací občanských
poraden).

Realizované dlouhodobé projekty
Projekt HA-REACT
Sekretariát Rady je zapojen do projektu HA-REACT, který byl zahájen 01.10.2015. Realizační období
projektu je stanoveno na 36 měsíců s ukončením k 30.09.2018. Tento projekt typu Joint Action je
podpořen Evropskou komisí. Jeho cílem je prevence HIV a dalších infekčních chorob (hepatitida typu C,
tuberkulóza) v populaci uživatelů drog. Do projektu je zapojeno celkem 18 evropských zemí a Česká
republika je prostřednictvím sekretariátu Rady zapojena do pracovních oblastí projektu zabývajících se
testováním na přítomnost infekčních onemocnění a další návazností služeb, posílením harm reduction
opatření, harm reduction opatřeními ve věznicích a integrovanou péčí. Projekt je rozdělen do
8 pracovních oblastí, ČR je prostřednictvím OPK zapojena do realizace 4 z nich (WP4 Testování na
přítomnost infekčních onemocnění a další návaznost služeb, WP5 Posílení harm reduction opatření,
WP6 Harm reduction opatření ve věznicích a WP7 Integrovaná péče).
V r. 2016 se sekretariát Rady zapojil zejména do přípravy a realizace aktivit souvisejících s pracovními
oblastmi WP5 Posílení harm reduction opatření formou lektorování na konferenci a WP6 Harm
reduction opatření ve věznicích – kdy byly zahájeny kroky pro úspěšnou realizaci pilotní distribuce
kondomů ve věznici předem vybrané podle daných kritérií. V r. 2016 proběhl v Praze také workshop
k pracovní oblasti WP6.
Projekt ESF – Individuální projekt systémový „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb
v rámci integrované protidrogové politiky“
Sekretariát Rady je realizátorem projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci
integrované protidrogové politiky“(dále „ IPs RAS“) financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost. Projekt byl zahájen v září 2016. Jde o pětiletý projekt, který je prvním samostatným
a velkým projektem v ČR financovaným z ESF v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů
spojených se závislostmi a závislostním chováním. Projekt si klade za cíl systematizaci a koncepční
rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňujících protidrogovou politiku ČR a její vizi ohledně
snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost a zapadá do politického
a odborného vývoje, jímž ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází.
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového
integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném
kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování, zefektivnění
a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé a závislostí ohrožené.
K dílčím cílům, kterými se budou zabývat jednotlivé klíčové aktivity projektu, patří: zpracování dvou
rozsáhlých analýz na zmapování dopadů legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové
politiky na praxi adiktologických služeb, vytvoření nástrojů monitoringu, evidence, kontroly kvality,
zefektivnění financování, standardizace a stabilizace adiktologických služeb, rozvíjení systému
vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy
a zkvalitnění vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí, zavádění nových metod sociální práce
a rozvíjení systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a tím zvýšení kvality těchto
služeb a zároveň jasné vymezení pravomocí jednotlivých aktérů a role adiktologických služeb, posílení
koordinačních mechanismů a integrací všech druhů závislostí do jednoho druhu služeb a vytvoření
podmínek pro poskytovatele pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí.
V r. 2016 byli na odborné a manažerské pozice přijati zaměstnanci projektu a byly zahájeny činnosti
s cílem naplnit výstupy výše uvedeného projektu, a to příprava zadávací dokumentace k veřejným
zakázkám malého rozsahu s názvem: a) Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce
protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních dokumentů, b) Komparativní analýza
zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR,
c) Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování, d) Pořízení výpočetní techniky pro
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potřeby OPP 1. Zástupcem interního týmu projektu byla zpracována také dílčí část výstupu „Analýza
současných systémů zajištění dostupnosti služeb v ČR“.

3.4
Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference,
kampaně, články v odborném tisku, další aktivity
Semináře a konference organizované sekretariátem Rady v r. 2016
29.04. – Seminář pro zástupce organizací k II. výzvě dotačního řízení 2016
02.06 – Seminář zaměřený na práci s aplikací UNIDATA
21.09. – Seminář pro žadatele o dotaci na rok 2017
20.10. – Národní konference alkohol a jeho společenské dopady v ČR
21.11. – Národní konference hazardní hraní v České republice 2016
Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2016 (aktivní účasti)
18.05 – setkání HR Sekce A.N.O. na téma výkony v adiktologických službách, Brno
02.–03.05. – AT konference organizovaná SNN ČLS JEP v Seči
08.09. – konference Patologické hráčství Brno 2016
29.09. – IX. AT konference v Plzeňském kraji
19.10. – konference Regulace hazardu a nový loterijní zákon pořádané školicí společností
01.11. – XIII. konference Primární prevence rizikového chování v Praze
08.11. – seminář Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení v Plzni
14.12. – prezentace o problematice hazardního hraní na Ministerstvu obrany, Praha.
Aktivní účast na 4 seminářích Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (Purkyňky) – 01/2016: NRLUD,
04/2016: Užívání návykových látek u dětí a mládeže, 06/2016 Hazard, 12/2016: Výroční zpráva o stavu
ve věcech drog v ČR v roce 2015
Aktivní účast a prezentace na řadě mezinárodních akcí, konferencí a seminářů – uvedené v rámci
kapitoly 6.
Články v odborném tisku a další publikace:
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Prezentace v médiích
Téma protidrogové politiky bylo v r. 2016 pravidelně medializováno, a to v souladu
s vypracovaným mediálním plánem a v intencích národní strategie protidrogové politiky schválené
vládou. V r. 2016 proběhly hlavní tiskové konference a briefingy ke zveřejnění Evropské zprávy
o drogách ve spolupráci s EMCDDA, Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, Výroční zprávy
o hazardním hraní v ČR.
V r. 2016 byly také prezentovány národní webové stránky podporující odvykání kouření kourenizabiji.cz na společném tiskovém briefingu s vedením MZ. Zástupci sekretariátu Rady sdělovali
informace do médií i v souvislosti s povinností umístit na obaly tabákových výrobků kombinované
zdravotní varování. V rámci podzimních národních konferencí k tématům alkoholu a hazardu proběhly
tiskové konference, které měly výrazný vliv na šíření informací o negativních dopadech alkoholu
a hazardu v ČR.
Ke každodenní agendě public relations patří udržování kontaktů s médii, informování o dění
v protidrogové politice, mediální podpora národního protidrogového koordinátora a celého odboru,
tzn. příprava mediálních strategií, pravidelný monitoring médií a vyhodnocování dalších kroků v rámci
strategie, koordinace tiskových konferencí, briefingů, kulatých stolů, press tripů, rozhovorů a příprava
tiskových vyjádření, zpráv, citací a dalších informací.
Tiskové konference v r. 2016:
18.01. – TK u příležitosti schválení akčních plánů v oblasti alkoholu, tabáku a hazardu za účasti
náměstkyně ministra zdravotnictví,
21.01. – TK k uzavření celostátní akce ALKOHOL ve spolupráci s Policejním prezidiem a za účasti
náměstka policejního prezidenta,
10.05. – TK u příležitosti návštěvy Ústeckého kraje a za účasti zástupců kraje,
31.05. – TK u příležitosti zveřejnění Evropské zprávy o drogách 2016 za přítomnosti zástupce EMCDDA,
20.07. – TK ke zveřejnění Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v roce 2015,
06.09. – TK s ministrem zdravotnictví k aktuálnímu stavu tzv. protikuřáckého zákona, k zavedení nových
zdravotních varování na krabičkách cigaret a k novým webovým stránkám www.koureni-zabiji.cz
a telefonní lince pro odvykání kouření, jež byly uvedeny do provozu,
20.10. – TK v rámci Národní konference alkohol a jeho společenské dopady v ČR za mezinárodní účasti
zástupce WHO,
21.11. – TK v rámci Národní konference hazardní hraní v České republice 2016 za účasti náměstka
ministra financí,
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24.11. – TK v rámci zveřejnění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2015.
Tiskové zprávy a vyjádření v r. 2016
Tiskové zprávy a vyjádření jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům. Ke každé tiskové konferenci
je rovněž vydáno avízo, tisková zpráva a všechny doprovodné tiskové materiály pro potřeby médií.
Tiskové zprávy a vyjádření jsou zasílány v elektronické podobě také Odboru komunikace Úřadu vlády
ČR a zveřejňovány na webových stránkách vlády pod příslušnou sekcí. Odbor komunikace je pravidelně
informován o PR činnosti Rady a seznamován se všemi tiskovými materiály, které sekretariát Rady
publikuje. V tiskových zprávách byl vždy citován národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich
Vobořil či vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti MUDr. Viktor Mravčík,
Ph.D. Podle aktuálních témat tiskových zpráv byly případně dodány citace dalších odborníků. V r. 2016
se v rámci rozhovorů v médiích objevily také citace dalších odborníků z Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti.
Tiskové zprávy a vyjádření vydaná v r. 2016:






















18.01. – TZ: Vláda schválila akční plány pro oblast alkoholu, tabáku a hazardu. Pomoc závislým
a ochrana společnosti by měly být prioritami,
21.01. – TZ: Akce Alkohol odhalila stovky opilých dětí a potvrdila vysokou toleranci ke konzumaci
alkoholu u nás,
29.01. – TZ: Pivo levnější než voda? V zemi, která drží první příčku v konzumaci alkoholu mezi
dětmi v Evropě?,
01.02. – TZ: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky řešila nelegální provozování
kvízomatů a podporu výzkumu léčby uživatelů pervitinu v ČR,
02.03. – TZ: Prohibice vs. legalizace: národní protidrogový koordinátor kvituje výzvu exšéfa OSN,
21.04. – TZ: Mimořádné zasedání OSN by mělo přinést nový směr v globální protidrogové politice.
Česká republika jde příkladem,
10.05. – TZ: Národní protidrogový koordinátor navštívil Ústecký kraj,
13.05. – TZ: Stanovisko k pořadu České televize „Máte slovo“,
25.05. – TZ: Reakce k zamítnutí novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek,
26.05. – TZ: Plošné testování školáků na přítomnost drog přináší nepřesné výsledky a zastrašuje
rodiče i děti,
31.05. – TZ: Evropská zpráva o drogách 2016: Se změnami na drogových trzích se mění vzorce
užívání a zdravotní rizika,
23.06. – TZ: Vláda schválila akční plán pro oblast nelegálních drog,
26.06. – TZ: Mezinárodní den boje proti drogám ve znamení nového směru v protidrogové politice,
30.06. – TZ: Sezona letních hudebních festivalů začala. Mladí Češi běžně kombinují různé drogy
a rizika si nepřipouští,
20.07. – TZ: Češi více hrají, i když provozoven ubývá. V roce 2015 vsadili přes 152 miliard,
28.07. – TZ: Počet případů hepatitidy C stoupá. Přestože prevence ušetří miliony, ČR se potýká
s nedostatkem sociálních pracovníků,
30.08. – TZ: Při debatě o DPH u alkoholu je třeba zohlednit odborné argumenty týkající se
zdravotních a sociálních dopadů,
06.09. – TZ: Odkaz na stránky pro podporu odvykání kouření najdou Češi přímo na krabičkách
cigaret,
20.09. – TZ: Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají
nadprůměrné. Potvrdila to studie ESPAD 2015,
21.10. – TZ: Národní konference otevřela otázku společenských dopadů alkoholu v ČR. Odborníci
vyzvali k větší zodpovědnosti všech zúčastněných,
21.11. – TZ: Hazardní hraní nese sociální, zdravotní i ekonomické dopady. Řešení musí být jak
v regulaci, tak v prevenci, léčbě a ochraně hráčů a jejich rodin,
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24.11. – TZ: Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů
nelegálních drog klesá,
07.12. – TZ: Na nových krabičkách cigaret najdou Češi kromě obrázků a varování také informace
o odvykání.

Další mediální výstupy v r. 2016
Za r. 2016 byly mimo klasických tiskových vyjádření realizovány také tematické rozhovory ve
všech hlavních českých médiích. Vyšly rozhovory s národním protidrogovým koordinátorem v MF
Dnes, Hospodářských novinách, v Aktuálně.cz, v České televizi, Blesku, v ČRo, E15, iDNES.cz a dalších
médiích.
V lednu 2016 zaměstnanci sekretariátu Rady zorganizovali press trip pro vybrané novináře (ČT, iDNES,
MF Dnes a ČRo), kteří se tak mohli přímo s národním protidrogovým koordinátorem podívat na místo
provozování hazardních her bez povolení MF na území hl. města Prahy. V únoru 2016 médii
rezonovalo téma snížení DPH u piva a s ním související vyjádření národního protidrogového
koordinátora.
Na jaře 2016 poskytl národní protidrogový koordinátor rozhovory v souvislosti s účastí ČR na světovém
setkání OSN ohledně drogové problematiky v New Yorku.
Média se v r. 2016 dále aktivně zajímala o konzumaci alkoholu dětmi v období prázdnin, o hazardní
hraní náctiletých na internetu (on-line hraní a děti) a v podstatě o všechna témata, která souvisela se
závislostmi na legálních i nelegálních návykových látkách a hazardním hraní v populaci.
Výběr z rozhovorů a článků v r. 2016:

















13.01. – téma: Smolaři v herně „obdarují“ sdružení. Automaty berou i pětitisícovky (zdroj: iDnes.cz),
18.01. – téma: Česko plánuje přísnou regulaci pití i kouření, už nechce vládnout žebříčku mladých
alkoholiků (zdroj: Aktuálně.cz),
21.01. – téma: Policie nachytala 660 opilých dětí. V mládí jsme také pili, argumentují rodiče (zdroj:
Novinky.cz),
29.01. – téma: Snižování ceny alkoholu hazarduje s lidským zdravím, varuje protidrogový expert
před návrhem Babiše (zdroj: Aktuálně.cz),
01.02. – téma: Nejen pivo. Babiš chce snížit DPH i pro vodu a nealko nápoje (zdroj: Echo24.cz),
28.04. – téma: Tvrdá válka proti drogám ve světě selhala. Česko chce jít jinou cestou (zdroj: ČT24),
23.06. – téma: Vláda schválila Akční plán pro oblast nelegálních drog (zdroj: Zdn.cz),
08.07. – téma: Alkohol a tabák by se měly prodávat jen „na občanku“, navrhuje protidrogový
koordinátor. Do obchodů míří kontroly (zdroj: IHNED.cz),
28.07. – téma: Heren ubývá, ale hazard se přesouvá na web. Oslovuje čím dál víc mladých (zdroj:
iDnes.cz),
06.09. – téma: Na krabičkách bude povinně odkaz na informační web o kouření (zdroj: Týden.cz),
20.09. – téma: Mladí Češi i Evropané méně kouří a pijí. Zato více paří na internetu (zdroj:
Novinky.cz),
20.10. – téma: Česko podceňuje alkoholismus. Chybí vůle politiků k řešení, říká expert WHO (zdroj:
Lidovky.cz),
21.11. – téma: Přibývá dětí, které hrají hazardní hry na internetu a prohrávají velké částky (zdroj:
ČT24),
24.11. – téma: Alkohol, metla Česka. Zabíjí čtyřikrát více než tvrdé drogy (zdroj: ČT24),
07.12. – téma: Cigarety už nelze prodávat bez varovných obrázků na krabičkách (zdroj: Zdn.cz),
31.12. – téma: Sedm nových hříchů: V neřesti alkoholu jsou Češi už tradiční přeborníci (zdroj:
Lidovky.cz).

V rámci standardní mediální agendy proběhl v r. 2016 souvislý monitoring médií (monitoring výstupů),
včetně mediálních analýz. Jednotlivé mediální monitoringy a analýzy jsou uloženy na sekretariátu Rady
a jsou k dispozici k nahlédnutí zájemcům o dění v médiích týkající se protidrogové politiky.
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3.5

Spolupracující státní a nestátní organizace

Mezi spolupracující organizace Rady v rámci státního sektoru patří všechna relevantní ministerstva, do
jejichž působnosti problém užívání drog a hazardního hraní ve společnosti nějak zasahuje, jde tedy
o všechny členy Rady a další ministerstva a instituce, jež jsou členy pracovních orgánů Rady. V oblasti
neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce A.N.O., SNN ČLS JEP, ČAA, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zástupci jsou také členy Rady nebo jejích pracovních orgánů,
a Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jejíž zástupce se v r. 2007 stal členem VZRI (jako zástupce
vysokých škol a výzkumných pracovišť). V r. 2013 byla navázána dlouhodobá užší spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování, a to v otázkách podpory projektů protidrogové politiky
v rizikových lokalitách a v rámci každoročního sběru dat o výskytu a dopadech užívání návykových
látek a hraní hazardních her. Dalšími významnými partnery jsou Asociace krajů České republiky a Svaz
měst a obcí České republiky.
V rámci aktivit NMS dále pokračovala spolupráce při sběru dat o drogách, zejména v oblasti
tzv. 5 klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru dat probíhaly
v rámci pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či regionálních institucí,
zejména ÚZIS, Státního zdravotního ústavu, hygienické služby, A.N.O., SNN ČLS JEP, Společnosti
soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP, Národního ústavu duševního zdraví a Kliniky
adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V oblasti sběru trestněprávních dat jsou to NPC, Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, Vězeňská služba, Celní protidrogová jednotka Celní správy ČR, PMS aj. Mezi aktivity
sekretariátu podporující spolupráci s nestátními organizacemi patří také šíření informací a případná
metodická podpora týkající se opatření veřejné správy, která mohou mít vliv na poskytování služeb
např. ve vztahu k výzvám a projektům ESF či politik státu, které se organizací přímo týkají, např. Státní
politika vůči NNO na léta 2015–2020.
Spolupráce se státními a nestátními organizacemi je rozvíjena členstvím a aktivní účastí pracovníků
sekretariátu Rady v těchto pracovních orgánech:

















Dotační výbory/komise Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce
a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Certifikační výbor programů primární prevence užívání návykových látek Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy,
Komise pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí,
Pracovní podskupina k Prioritní ose 2 Sociální vyloučení a boj s chudobou Operačního programu
Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí,
Monitorovací skupina individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách Ministerstva
práce a sociálních věcí,
Stálá pracovní skupina k vytvoření koncepce poskytování specializované adiktologické péče ve
Vězeňské službě ČR a její postupné implementaci do vězeňské praxe,
Republikový výbor pro prevenci kriminality,
Meziresortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými
tabákem při Ministerstvu zdravotnictví,
Meziresortní pracovní skupina pro snížení škod působených alkoholem při Ministerstvu
zdravotnictví,
Pracovní skupina pro návykové nemoci při Ministerstvu zdravotnictví,
Rada Národního registru léčby uživatelů drog,
Pracovní skupina pro přípravu Národního registru léčby uživatelů drog,
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,
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Protidrogová komise HMP.
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4

Výstupy sekretariátu Rady

4.1

Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR

Autorská činnost










Kiššová, L., Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T. (2016). Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové
politiky v krajích v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-135-0.
Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Kiššová, L.,
Kozák, J., Nechanská, B., Vlach, T., Černíková, T., Fidesová, H., Jurystová, L. & Vopravil, J. (2016).
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015. Praha: Úřad vlády České
republiky. ISBN 978-80-7440-156-5.
Mravčík, V., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Drbohlavová, B., Chomynová, P., Grohmannová, K.,
Janíková, B. & Vlach, T. (2016). Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015.
Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-151-0.
Nerud, M., Kiššová, L., Dárek, D., Mravčík, V., Grohmannová, K. (2016). Realizace protidrogové
politiky v krajích a obcích a její koordinace. Metodické doporučení. Praha: Úřad vlády České
republiky. ISBN 978-80-7440-150-3.
Andrlová, K., Maierová, E., Myšáková, K., Grepl, M., Chovancová, F. (2016). Krátká intervence pro
uživatele konopí. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-137-4.
West, R. (2016). Modely závislosti. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-157-2
(v sazbě).

Vydavatelská činnost
Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 950 ks. Výroční zpráva v češtině byla vydána
v počtu 1760 ks, v angličtině byla v r. 2016 vydána pouze v elektronické verzi. Elektronická podoba
všech dosud vydaných publikací je k dispozici na www.drogy-info.cz.
V rámci vydavatelské činnosti bylo v r. 2016 přeloženo několik publikací, vydaných jako jednotlivá čísla
bulletinu Zaostřeno.
Periodikum Zaostřeno (ISSN 2336-8241)
Periodikum „Zaostřeno“ (ISSN 2336-8241) je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice
EU a ČR, kterou vydává NMS v nákladu 1750 ks. Většina nákladu je distribuována podle stálého
distribučního seznamu – v adresáři je 1787 adres. Elektronická podoba je k dispozici na www.drogyinfo.cz.
Čísla vydaná v r. 2016:







ANDERSON, P., REHM, J. & ROOM, R. 2016. Alkohol – opomíjená závislost. Zaostřeno (1): 1-8.
BÜHRINGER, G., BRAUN, B., KRÄPLIN, A., NEUMANN, M. & SLECZKA, P. 2016. Hazardní hraní mince o dvou stranách. Zaostřeno (2): 1-12.
GIRAUDON, I., MOUNTENEY, J., KALAMARA, E. & HEDRICH, D. 2016. Infekční onemocnění
spojená s užíváním drog v Evropě. Zaostřeno (3): 1-12.
DRBOHLAVOVÁ, B., ROUS, Z. & TION LEŠTINOVÁ, Z. 2016. Hazardní hraní v České republice v roce
2015. Zaostřeno (4): 1-12.
CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. & MRAVČÍK, V. 2016. Evropská školní studie o alkoholu a jiných
drogách (ESPAD) 2015. Zaostřeno (5): 1-16.
DRBOHLAVOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T. & KOZÁK, J. 2016. Drogová situace v České republice
v roce 2015. Zaostřeno (6): 1–16.

Speciální čísla v anglickém jazyce:
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DRBOHLAVOVÁ, B., ROUS, Z. & TION LEŠTINOVÁ, Z. 2016. Gambling in the Czech Republic in
2015. Zaostřeno (speciální číslo): 1-16.
DRBOHLAVOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T. & KOZÁK, J. 2016. Drug Situation in the Czech
Republic in 2015. Zaostřeno (speciální číslo) (připravuje se k tisku).

Internetové prezentace

Internetové stránky Rady: rvkpp.vlada.cz
Internetové stránky Rady jsou umístěny na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a pracovní
orgány/RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). Obsahují dokumenty s informacemi pro odbornou i laickou
veřejnost související s činností Rady. Obsahovou i formální redakci zajišťuje pracovník odboru/editor ve
spolupráci s pracovníky odpovídajícími za příslušnou agendu zveřejňovanou na stránkách Rady.
Internetové stránky: dotace-drogy.vlada.cz
Sekretariát provozuje internetové stránky dotace-drogy.vlada.cz, které nahradily dříve provozovanou
aplikaci Cadros. Obsahovou redakci zajišťuje zaměstnanec odpovědný za agendu dotací. Aplikace
umožnila elektronizaci celého dotačního řízení Rady. Stránky slouží pro zveřejnění aktualit a článků,
zachycují harmonogram dotačního řízení, dále obsahují elektronickou verzi všech formulářů, které
souvisejí s dotačním cyklem (žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na protidrogovou politiku,
formulář konečné podoby rozpočtu, tabulky vyúčtování poskytnuté dotace, průběžnou/závěrečnou
zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky apod.), dokumenty, které určují podmínky dotačního
řízení, a návody, které mají usnadňovat žadatelům orientaci v aplikaci. Stránky jsou veřejně přístupné,
avšak přístup do aplikace je umožněn pouze registrovaným žadatelům o dotaci. Registraci provádí
žadatel následně po založení organizace do systému sekretariátem Rady.
Internetové stránky www.drogy-info.cz
V r. 2015 byl proveden relaunch internetových stránek (po více než 10 letech), a to jak po stránce
grafické, tak obsahové, a dostaly i moderní technickou podobu tzv. responzivního webu. V r. 2016
pokračovalo naplňování nové struktury webu a byly provedeny některé drobnější úpravy vzhledu.
NMS mimo jiné prezentuje svoji činnost také prostřednictvím sociální sítě Facebook, konkrétně profilu
drogy-info.cz.
Internetové stránky www.koureni-zabiji.cz
V září 2016 byl zahájen provoz národních stránek pro podporu odvykání kouření na adrese
www.koureni-zabiji.cz. Stránky jsou přes odkaz na horní liště stránky propojeny s Linkou pro odvykání
kouření, kterou provozuje nezisková organizace na čísle vlastněném Úřadem vlády České republiky
(800 35 0000). Na webu jsou statické informace o rizicích kouření, krátký screeningový dotazník,
doporučení, jak přestat kouřit, příběhy exkuřáků motivující přestat kouřit (tyto informace tvoří základ
webu a nejsou průběžně měněny) a blog nazvaný Články k tématu. Webové stránky obsahují rovněž
propojení na Mapu pomoci (umístěnou na www.drogy-info.cz; mají samostatnou kategorii „odvykání
kouření“, ve které bylo v době vzniku této zprávy uloženo 188 kontaktů na pomáhající služby. Ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory české kanceláře WHO byly vytvořeny texty,
které shrnují zdravotní rizika k jednotlivým obrazovým varováním, která jsou od září 2016 na
krabičkách cigaret. Adresa www.koureni-zabiji.cz je uvedena na krabičkách cigaret. Za provozu ještě
průběžně probíhaly menší úpravy vzhledu webu.

4.3

Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností

EndNote
Databáze „spojena“ obsahuje celkem 5 662 záznamů (leden 2017) odborných časopiseckých článků a
publikací. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Záznamy vkládá pracovnice
pro administraci a správu dat a další pracovníci NMS.
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Distribuční seznam
Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti obsahoval
v r. 2016 celkem téměř 1 787 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Distribuční list slouží
pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a bulletinu
(dvouměsíčníku) Zaostřeno.
NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace v oblasti drog
nebo hazardního hráčství – celopopulační studie zaměřené na užívání drog, průzkum ESPAD,
závěrečné zprávy dotačního řízení, monitorování testování infekcí v nízkoprahových zařízeních, studie
ve vězeňské populaci, studie mezi patologickými hráči v léčbě, problémovými uživateli drog,
monitoring drogové scény prostřednictvím pracovníků adiktologických služeb, nominační studie pro
odhad problémových uživatelů drog atd.
Mapa pomoci
Mapa pomoci je provozována na stránkách www.drogy-info.cz. Jde o databázi zařízení poskytujících
služby uživatelům drog a patologickým hráčům, která obsahuje 1200 záznamů.
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5

Rozdělení a čerpání finančních prostředků

5.1

Rozdělení finančních prostředků v roce 2016

V r. 2016 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami, alkoholem,
nikotinem a jinými návykovými látkami, včetně problematiky patologického hráčství, s celkovou
částkou 133.676.920 Kč, z toho prostředky státního rozpočtu určené na běžné a kapitálové výdaje činily
125.577.000 Kč a prostředky ve výši 8.099.920 Kč byly účelově určené na realizaci projektu „Systémová
podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ se zahájením v září
2016 a dokončením v srpnu 2021 (reg. číslo: CZ.03.0.63/0.0/0.0/15_030/0003035). Projekt je
spolufinancován z prostředků ESIF v rámci OP Zaměstnanost.
Skutečné čerpání prostředků rozpočtovaných na veškeré aktivity sekretariátu Rady k 31.12.2016 bylo
v celkovém objemu 125.940.190 Kč. Toto nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nízkým využitím
prostředků určených na realizaci projektu ESIF (čerpání ve výši 1.099.593 Kč oproti plánovaným
8.099.920 Kč, rozdíl 7.000.327 Kč), a to z důvodu posunutí termínu zahájení realizace projektu. Ostatní
nečerpané prostředky státního rozpočtu v objemu 736.403 Kč tvoří úsporu státního rozpočtu poté, co
byly zapojeny prostředky EU jako mimorozpočtové zdroje získané v průběhu a v závěru r. 2016 –
v rámci jednoroční smlouvy o poskytnutí grantu z Evropského monitorovacího střediska pro drogy
a drogovou závislost na spolufinancování specifických aktivit NMS (1.712.697 Kč) a z rozpočtu EK na
realizaci projektu Prevence HIV mezi injekčními uživateli drog HA-REACT (645.254 Kč). Rozpočtové
prostředky nevyčerpané k 31.12.2016 činí celkem 7.736.730 Kč a budou využity jako zdroje finančního
krytí výdajů sekretariátu Rady v roce 2017, a to v rámci svého původního účelového určení.
Z celkového objemu čerpání finančních prostředků bylo 118.234.000 Kč čerpáno na dotace na realizaci
205 projektů protidrogové politiky a 6.606.597 Kč představuje prostředky určené na zajištění odborné
činnosti sekretariátu Rady v r. 2016.

5.2

Čerpání finančních prostředků v roce 2016

Finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti nelegálních návykových látek, projektů
realizovaných v oblasti hazardního hraní, alkoholu a tabáku
V roce 2016 byla realizována dvě kola dotačního řízení Rady. První kolo dotačního řízení bylo
zaměřeno na projekty oblasti nelegálních návykových látek a oblasti hazardního hraní. V termínu
20.02.2016 se uzavíral příjem žádostí do mimořádně vyhlášeného kola dotačního řízení, nazvaného
Druhá výzva, zaměřeného zejména na oblasti nově integrované do protidrogové politiky, kterými jsou
hazardní hraní, alkohol a tabák.
V rámci standardního kola dotačního řízení Rada schválila dotace v celkové výši 97.134.000 Kč, z toho
pro oblast nelegálních návykových látek ve výši 91.314.000 Kč (148 projektů) a pro oblast hazardního
hraní v celkové výši 5.863.000 Kč (18 projektů). V Druhé výzvě dotačního řízení byla rozdělena celková
částka ve výši 21.100.000 Kč (39 projektů). V celoročním součtu za obě kola dotačního řízení byla
v r. 2016 spolufinancována realizace celkem 205 projektů protidrogové politiky a na účty příjemců byla
převedena částka 118.234.000 Kč (stav ke dni 31.12.2016). Strukturu v členění podle právní subjektivity
příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb ve stavu k 31.12.2016 uvádějí následující tabulky.
Struktura dotací pro oblast nelegálních návykových látek a hazardního hraní v r. 2016 podle právní
subjektivity příjemce dotace v Kč
Součet navržených
dotací 2016

% podle právních
forem

Spolky

29.575.000

30,45

Ústavy

22.110.000

22,76

Obecně prospěšné společnosti

38.499.000

39,63

Právní forma
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Církve

4.406.000

4,54

Příspěvkové organizace obce

300.000

0,31

Příspěvkové organizace kraje

70.000

0,07

Cizí příspěvkové organizace

830.000

0,85

50.000

0,05

1.294.000

1,33

97.134.000

100

Společnosti s ručením omezeným
Zájmová sdružení právnických osob
Celkem

Struktura dotací v r. 2016 podle právní formy žadatele – Druhá výzva Rady v Kč
Součet navržených
dotací

% podle právních
forem

Spolky

1.653.000

7,8

Ústavy

9.733.000

46,1

Obecně prospěšné společnosti

7.331.000

34,8

Právní forma

Církve a náboženské společnosti
Cizí příspěvkové organizace
Zájmová sdružení právnických osob
Celkem

319.000

1,5

1.220.000

5,8

844.000

4,0

21.100.000

100

Struktura dotací pro oblast nelegálních návykových látek a hazardního hraní v r. 2016 podle typu
služeb v Kč
Součet celkových
požadavků

Součet
navržených
dotací

% podle
typů

38.802.452

30.419.000

31,3

5.450.124

3.982.000

4,1

TP – terénní programy

26.541.244

17.922.000

18,5

AL – ambulantní léčba

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

12.512.304

8.210.000

8,5

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

1.398.000

1.037.000

1,1

SL – substituční léčba

1.577.029

437.000

0,4

AL, SL – sloučený program ambulantní
a substituční léčby

3.722.604

2.177.000

2,2

12.155.003

6.897.000

7,1

2.189.706

1.377.000

1,4

26.678.671

20.263.000

20,9

SV – adiktologické služby ve vězení

1.366.372

1.012.000

1,0

PP – specifická selektivní a indikovaná prevence

3.288.840

1.803.000

1,9

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

3.399.907

1.498.000

1,5

833.000

100.000

0,1

139.915.256

97.134.000

100

ADP – ambulantní doléčovací programy
SP – stacionární programy
RPTK – rezidenční péče v terapeutických
komunitách

DTX – detoxifikace
Celkem

Struktura dotací v r. 2016 podle typu služeb – Druhá výzva Rady v Kč
Typ služby

Počet
podpořených

Součet
navržených

% podle
typů
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Preventivní programy a informování směrem k veřejnosti
Poradenské léčebné služby
Poradenství a léčba prostřednictvím moderních médií

projektů

dotací

9

2.192.000

10,4

15

12.917.000

61,2

5

2.120.000

10,1

Výzkumné projekty, realizace aktivit akčního plánu

10

3.871.000

18,3

Celkem

39

21.100.000

100

Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady
Rozpočtové prostředky určené na finanční krytí výdajů na odborné činnosti sekretariátu Rady byly
použity především na zabezpečení dotačního řízení Rady, tj. elektronickou aplikaci pro administraci
dotačního řízení (cca 130 tis. Kč), na zajištění procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro
uživatele drog a hazardní hráče, v jehož rámci bylo spolufinancováno 69 místních šetření
(cca 1.205 tis. Kč) a na zabezpečení sběru, čištění a kontroly dat v rámci monitorování situace a stavu
v oblasti užívání návykových látek a v oblasti závislostí (3.034 tis. Kč). Rozpočtové prostředky byly
použity mimo jiné rovněž na informační a publikační činnost. Na tisk informačních a metodických
publikací a materiálů bylo vynaloženo cca 920 tis. Kč. Další prostředky byly vynaloženy na zabezpečení
překladů textů určených ke zveřejnění (cca 185 tis. Kč), výdaje za služby spojené s ICT – např. správa
informačního portálu www.drogy-info.cz, webhosting www.drogove-sluzby.cz (cca 193 tis. Kč), na
zabezpečení realizace Národní konference Alkohol a jeho dopady na společnost v České republice
a Národní konference Hazardní hraní 2016 (cca 200 tis. Kč) a na předtiskovou a tiskovou přípravu textů
určených k publikování (cca 130 tis.). Významnou položkou ve výdajích sekretariátu Rady byla úhrada
členského příspěvku ČR za členství v Pompidou Group Rady Evropy (cca 549 tis. Kč).
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6

Zahraničí

6.1

Členství v mezinárodních institucích

Rada na základě svého statutu aktivně participuje prostřednictvím sekretariátu Rady na činnosti
následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou (především
problematikou prevence a léčby užívání drog): Horizontální skupina pro drogy Rady EU (dále „HDG“),
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále „EMCDDA“), Komise OSN pro
narkotika (dále „CND“) spadající pod Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (dále „UNODC“), Skupina pro
spolupráci při boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami při Radě Evropy (dále
„Pompidou Group“). V uvedených organizacích zastupuje sekretariát Rady její ředitel, případně jím
jmenovaní zástupci.
Spolupráce s mezinárodními institucemi
Česká republika se aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU, OSN a Rady Evropy
(Pompidou Group). Zástupci sekretariátu Rady se pravidelně účastní zasedání HDG, které se koná
každý měsíc v Bruselu.
V rámci OSN spolupracuje sekretariát Rady nadále zejména s UNODC a v rámci této instituce s CND
a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik (dále „INCB“). V r. 2016 bylo nadále hlavním tématem
Speciální Valné shromáždění OSN o drogách (dále „UNGASS“), které proběhlo v termínu
19.–21.04.2016.
Výsledkem UNGASS bylo přijetí výstupního dokumentu Our joint commitment to effectively
addressing and countering the world drug problem. Přijetí dokumentu předcházely dlouhodobé
přípravy, oficiální jednání započala v září 2015, kdy pověřený UNGASS board předložil první verzi
dokumentu. Před zasedáním UNGASS se zástupci sekretariátu Rady zúčastnili v r. 2016 celkem tří
jednání v rámci skupiny HDG za účelem přípravy společné pozice EU, dvou meziplenárních zasedání
CND za účelem veřejných konzultací výstupního dokumentu (vč. neformálních konzultací) a samotného
59. zasedání CND v březnovém termínu. V této souvislosti byl také vyslán zástupce sekretariátu Rady
na několikatýdenní pobyt na Stálou misi ČR do Vídně, kde tato jednání probíhala.
Finální text výstupního dokumentu UNGASS lze označit za výsledek kompromisu. Poprvé je v takto
významném dokumentu explicitně zmíněn přínos některých principů harm reduction či vědeckých
poznatků, státy jsou vyzvány ke sledování principů omezování škodlivých a nežádoucích účinků užívání
drog prostřednictvím například vybavení pro nitrožilní uživatele drog a substituční léčby. Za neúspěch
jednání lze označit úplnou absenci problematiky trestu smrti či dekriminalizace užívání drog.
V druhé půli r. 2016 započala jednání o způsobu implementace výstupního dokumentu UNGASS
a zároveň vyhodnocování Akčního plánu OSN pro drogy 2009–2019 a při přípravě nového Akčního
plánu pro roky 2019–2029. Tuto záležitost diskutovali zástupci ČR především na zasedáních HDG, kde
probíhá koordinace zemí EU a kde ČR podporovala vznik neformální pracovní skupiny v rámci HDG pro
přezkum procesu tvorby politické deklarace a akčního plánu. Zástupci ČR se neúčastnili zářijových
meziplenárních zasedání CND, avšak byli aktivní na všech zasedáních HDG, kde konzultovali přípravy
na znovu svolané 59. zasedání CND ve Vídni, kterého se také zúčastnili.
V r. 2016 pokračovaly také přípravy Směrnice o nových psychoaktivních látkách (dále „NPS“), po
dlouhodobém vyjednávání (legislativní návrh předložen Komisí v roce 2013) a konzultacích byla finální
podoba směrnice dotažena na závěrečném prosincovém zasedání skupiny HDG. Návrh byl také
schválen na jednání COREPER a na začátku r. 2017 bude v rámci trialogu postoupen Evropskému
parlamentu.
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 lednu 2016
převzal vedení EMCDDA nový ředitel, který představil záměr několika změn ve fungování agentury, šlo
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především o přípravu nové strategie EMCDDA do r. 2025. ČR vznesla k návrhu strategie několik
připomínek týkajících se mj. důkladnějších a dlouhodobějších konzultací členů Správní rady, zohlednění
aktuálních trendů zemí EU směřujících k integraci protidrogových politik a také jasnější akcentaci
významu ochrany veřejného zdraví. Přes námitky ČR byla strategie v prosinci 2016 přijata v rámci
dvoutřetinové většiny členů Správní rady. V rámci hledání dlouhodobého konsensu přislíbil ředitel
EMCDDA bilaterální konzultaci se zástupci ČR na počátku r. 2017.
V r. 2016 NMS zpracovalo řadu hlásných výstupů pro EMCDDA. V r. 2015 došlo ke změně požadavků
na soubor hlásných výstupů ze strany EMCDDA, hlavním výstupem není výroční zpráva o situaci ve
věcech droga, ale tematické workbooky. Bylo odesláno celkem 10 workbooků shrnujících data o stavu
ve věcech drog v ČR v r. 2015 (informace na základě jednotné struktury tematicky zaměřené – užívané
drogy, infekce a harm reduction, léčba, prevence, dobrá praxe, výzkum, drogové trhy a kriminalita,
věznice, drogová politika), dále cca 50 standardních tabulek a strukturovaných dotazníků povinných
pro hlášení v r. 2016. Dále NMS odeslalo Průběžnou a Závěrečnou zprávu o činnosti systému včasného
varování v ČR v r. 2015 a Průběžnou zprávu o činnosti systému včasného varování v ČR v r. 2016,
Zprávu o aktivitách v r. 2015, Country Overview on Drug Situation a připomínkování výroční zprávy
EMCDDA o drogové situaci v Evropě, Evropské zprávy o drogách.
Dále byla zajištěna účast na pravidelných setkáních vedoucích národních monitorovacích středisek
a expertních setkáních pracovních skupin Prevalence a vzorce užívání drog v obecné populaci (GPS),
žádosti o léčbu (TDI), infekce související s drogami (DRID), úmrtí spojená s užíváním drog (DRD,
drogová úmrtí, předávkování), problémové užívání drog (PDU), data z oblasti nabídky drog, setkání
národních právních korespondentů, výročním setkání systému včasného varování před novými
psychoaktivními látkami v Evropě a každoročním setkání národních koordinátorů studie ESPAD
(Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách).
Česká republika je rovněž členem Pompidou Group Rady Evropy (oficiálně Skupina pro spolupráci při
boji proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s drogami), skupiny zabývající se drogovou
problematikou v rámci Rady Evropy sídlící ve Štrasburku. Zástupce sekretariátu Rady se pravidelně
dvakrát do roka účastní setkání stálých korespondentů této skupiny (jde o základní koordinační
strukturu). Jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit Pompidou Group se účastní zástupci
sekretariátu nebo zástupci dalších institucí (Celní správa, Ministerstvo zdravotnictví ČR) podle
tematického zaměření pracovních skupin a vzdělávání. Kromě pravidelného setkání stálých
korespondentů proběhla v roce 2016 pro zástupce členských států dvě školení týkající se interakce
manažerů protidrogových politik se zástupci občanské společnosti (Civil Society Organisations).
V rámci Skupiny Pompidou se rozlišují aktivity permanentního charakteru a aktivity trvající pouze po
dobu určitou, členské státy mají možnost nominovat do těchto skupin své zástupce. Hlavním tématem
na jednáních Pompidou Group za r. 2016 byl, stejně jako pro HDG, nastávající UNGASS, stálí
korespondenti členských zemí připomínkovali statement Pompidou Group, který během UNGASS
prezentoval výkonný předseda Pompidou Group.
Sekretariát Rady spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO či Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále „OSCE“), a se zahraničními partnery, zejména neziskovými
organizacemi zaměřenými na protidrogovou politiku (především Open Society Foundation,
International Drug Policy Consortium , Beckley Foundation a International Institute for Strategic
Studies). Zástupci sekretariátu se účastní mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných těmito
organizacemi.
Sekretariát v r. 2016 nastartoval užší spolupráci s německými partnery v rámci problematiky
metamfetaminu se zaměřením na prevenci a léčbu závislosti (spolupráce represivních orgánů již
probíhá). V prosinci 2016 proběhlo bilaterální sympozium v Berlíně, kde se pod záštitou německé
protidrogové koordinátorky a českého protějšku (výkonný místopředseda Rady) setkali odborníci
z oblasti státní správy, lékařské praxe, výzkumu a služeb. Hlavním cílem bylo identifikovat možné
oblasti dlouhodobé spolupráce a tuto spolupráci dále rozvíjet. Identifikovány byly následující oblasti:
výzkum v rámci substituční léčby, sdílení zkušeností v oblasti intervencí a terénních programů,
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spolupráce v oblasti klinické léčby. Zástupci sekretariátu v rámci reciprocity pozvali německé protějšky
do Prahy, kde se v květnu 2017 uskuteční další setkání.
Sekretariát se v r. 2016 zapojil do příprav nové Strategie zahraniční rozvojové spolupráce v rámci
příprav programů spolupráce s partnerskými zeměmi po r. 2017. Východiskem jsou vládou v červenci
schválené „Teritoriální a sektorové priority pro období po roce 2017“ a dále „Návrh prioritních oblastí
ZRS“, kam se řadí celkem šest prioritních zemí a specifické tematické oblasti. K jednotlivým zemím
vznikly pracovní skupiny (dále „PS“) pro přípravu programů dvoustranné rozvojové spolupráce v letech
2018–2023, výkonný místopředseda Rady se stal zástupcem sekretariátu Rady do pracovní skupiny
Moldavsko a pracovní skupiny Gruzie. Jde o země nacházející se blízko epicentra epidemie HIV, cílem
aktivity sekretariátu je přispět ke snížení vysoké prevalence HIV a žloutenky typu C podporou harm
reduction programů pro osoby závislé či závislostí ohrožené. Příprava programu se váže na aktuálně
vytyčené Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) OSN do roku 2030.
Česká republika je v zahraničí považována za příklad země s progresivní protidrogovou politikou, jež
sleduje vyváženou politiku založenou na vědeckých poznatcích a disponuje kvalitním know-how.
Z tohoto důvodu byla také přizvána k projektu Evropské komise COPOLAD II 2016-19, partnerský
program spolupráce EU, Latinské Ameriky a zemí Karibiku ke sdílení poznatků a předávání příkladů
dobré praxe. Zástupci sekretariátu Rady se v červnu 2016 zúčastnili první Výroční konference
COPOLAD, kde se jednalo o podobě jednotlivých pracovních skupin programu a aktivit prvního pilíře
programu (Consolidation of National Drug Observatories). V rámci aktuálního akčního plánu je
sekretariát aktivní v budování kapacit monitorovacích středisek, vedoucí NMS se zúčastnil
prosincového výročního setkání národních monitorovacích středisek.
Sekretariát také spolupracuje se zahraničními poskytovateli služeb pro drogově závislé
(např. v Rakousku, Německu, Velké Británii).
Aktivní účast zástupců sekretariátu Rady na jednáních, konferencích či seminářích výše uvedených
organizací a uskupení je přínosem pro Českou republiku především z toho důvodu, že řada
dokumentů, které jsou diskutovány se zahraničními partnery, mají více či méně závazný charakter, je
proto v zájmu ČR ovlivnit podobu těchto dokumentů v co největším rozsahu. Tyto skutečnosti vyplývají
především z členství ČR v EU a z členství ČR v CND.

6.2
Účast sekretariátu Rady na akcích pořádaných mezinárodními
organizacemi
Leden 2016




Vilnius, Litva – Kick-off meeting k projektu HA-REACT
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy, HDG
Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika, příprava na UNGASS a neformální
jednání o výstupním dokumentu

Únor 2016






Budapešť, Maďarsko – Logical frame workshop k aktivitě WP4 v rámci projektu HA-REACT
Brusel, Belgie – Horizontalní skupina pro drogy
Barcelona, Španělsko – The A-Debate: U-turn on addictions (ALICE RAP)
Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika, příprava na UNGASS a neformální
jednání o výstupním dokumentu
Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika, příprava na UNGASS a neformální
jednání o výstupním dokumentu

Březen 2016


Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
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Vídeň, Rakousko – Meziplenární zasedání Komise pro narkotika, příprava na UNGASS a neformální
jednání o výstupním dokumentu
Ženeva, Švýcarsko – 3rd International Conference of Behavioral Addictions
Vídeň, Rakousko – Zasedání Komise OSN pro narkotika (CND)
Regensburg, Německo – Odborný hospitační pobyt pro pracovníky služeb a veřejné správy
Vilnius, Litva – Logical frame workshop k aktivitě WP5 v rámci projektu HA-REACT
Vídeň, Rakousko – Jednání na téma COPOLAD II v rámci jednání Komise OSN pro narkotika (CND)

Duben 2016




New York, USA – Speciální Valné shromáždění o drogách, UNGASS
Riga, Lotyšsko – Setkání WP5 projektu HA-REACT
Tallinn, Estonsko – Logical frame workshop k aktivitě WP7 v rámci projektu HA-REACT

Květen 2016







Vídeň, Rakousko – Mezinárodní konference „13th Responsible Gambling Academy“
Amsterodam, Nizozemí – Setkání národních protidrogových koordinátorů
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Lisabon, Portugalsko – 16. výroční meeting systému včasného varování sítě Reitox
Stockholm, Švédsko – Expert Panel Meeting, Guidance on prevention of communicable diseases
in prison settings
Štrasburk, Francie – Jednání stálých korespondentů Group Pompidou

Červen 2016







Helsinki, Finsko – Výcvikový kurz Group Pompidou Rady Evropy „Trénink efektivní kooperace:
Interakce mezi vládami a organizacemi občanské společnosti.“ – 1. modul
Lisabon, Portugalsko – Výroční setkání k indikátoru Drug-Related Infectious Diseases and
Treatment Demand Indicator, sítě Reitox
Brusel, Belgie – Odborný meeting na téma drogy a internet
Haag, Nizozemí – Konference COPOLAD II + High Level Meeting of EU-CELAC Coordination and
Cooperation Mechanism on Drugs
Lisabon, Portugalsko – Setkání vedoucích národních monitorovacích středisek evropských zemí
v EMCDDA (54rd Reitox HFP meeting)
Lisabon, Portugalsko – Zasedání Správní rady Evropského monitorovacího střediska pro drogy
a drogovou závislost (EMCDDA Management Board)

Červenec 2016


Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy

Srpen 2016


Garmisch-Partenkirchen, Německo – Program on Countering Transnational Organized Crime,
George C. Marshall Center (GCMC)

Září 2016








Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Stockholm, Švédsko – Výcvikový kurz Group Pompidou Rady Evropy „Trénink efektivní kooperace:
Interakce mezi vládami a organizacemi občanské společnosti.“ – 2. modul
Dublin, Irsko – Trinity Summit: Advancements in the Age of Cannabis
Hamburg, Německo – ATTUNE Kick off and First Steering Committee
Lisabon, Portugalsko – GPS meeting a PDU expert meeting
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Lublaň, Slovinsko – Účast na 11. meetingu EXASS Net o spolupráci v oblasti protidrogové politiky
a trestněprávních opatření zaměřných na uživatele drog ve vězení
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Říjen 2016






Berlín, Německo – Studijní cesta v rámci projektu HA-REACT
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Lisabon, Portugalsko – Looking how to reduce alcohol related harm – RARHA – FINAL
CONFERENCE
Lisabon, Portugalsko – Technical meeting: EMCDDA and REITOX long term strategies – WB
revision – Accreditation
Bratislava, Slovensko – Setkání národních protidrogových koordinátorů

Listopad 2016









Riga, Lotyšsko – HA-REACT 2nd Partnership Forum
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Benátky, Itálie – Setkání stálých korespondentů Skupiny Pompidou
Lisabon, Portugalsko – Pilot Project on EQDP Final meeting
Lublaň, Slovinsko – Účast na mezinárodní konferenci k alkoholové politice v Evropě a jednání
WHO k problematice užívání alkoholu
Lisabon, Portugalsko – Setkání vedoucích národních monitorovacích středisek evropských zemí
v EMCDDA (55rd Reitox HFP meeting)
Lisabon, Portugalsko – Každoroční setkání národních řešitelských týmů studie ESPAD (Evropská
školní studie o alkoholu a jiných drogách)
Vídeň, Rakousko – Znovu svolané zasedání CND

Prosinec 2016






Berlín, Německo – Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu
Kingston, Jamajka – 1st Annual Meeting of National Drugs Observatories of COPOLAD II.
Brusel, Belgie – Horizontální skupina pro drogy
Santa Marta, Kolumbie – International Dialogue on Review of Drug Policies
Lisabon, Portugalsko – Jednání Správní Rady EMCDDA
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7

Výhled činností na rok 2017

7.1

Nelegislativní úkoly do vlády







7.2







7.3

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2017).
Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (leden 2017).
Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní (leden 2017).
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016 (červen 2017).
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2016 (listopad 2017).

Stěžejní úkoly v oblasti koordinace a financování protidrogové politiky
Koordinace a realizace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2015–2018 pro oblast hazardního hraní.
Koordinace a realizace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek.
Koordinace a realizace Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období
2015 až 2018.
Koordinace a realizace Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018.
Realizace a koordinace projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci
integrované protidrogové politiky (OP Zaměstnanost).
Realizace projektu HA-REACT (tříletý projekt financovaný Evropskou komisí zaměřený na prevenci
HIV a dalších infekčních chorob v populaci uživatelů drog).

Aktivity Drogového informačního systému v r. 2017

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















Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí 5 klíčových epidemiologických indikátorů
(populační průzkumy, odhady problémových uživatelů drog, žádosti o léčbu, infekční nemoci
související s užíváním drog a úmrtí spojená s užíváním drog) a z trestněprávní oblasti.
Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí užívání alkoholu a tabáku.
Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí hazardního hráčství.
Zajistit šíření informací o drogové situaci a opatřeních protidrogové politiky odborné a laické
veřejnosti.
Zajistit provoz a aktualizaci internetových prezentací (drogy-info.cz, rvkpp.vlada.cz, drogovesluzby.cz, dotace-vlada.cz, www.szu.cz, www.uzis.cz a dalších internetových stránek institucí
a resortů).
Zajistit sběr a analýzu dat o hospitalizacích pro návykové poruchy, úmrtí spojená s návykovými
poruchami, ambulantní péči v oblasti návykových poruch.
Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog, o poskytnutých výkonech
a intervencích, o klientech v adiktologických službách.
Metodická podpora uživatelům databáze UniData (evidence klientů a služeb v adiktologických
službách).
Analyzovat data a zveřejnit hlavní výsledky celopopulační studie zaměřené na užívání návykových
látek a hazardní hraní (Národní výzkum užívání návykových látek 2016).
Provedení odhadu prevalence problémových uživatelů drog multiplikační metodou s využitím dat
z nízkoprahových programů v ČR a jednotlivých krajů.
Realizace monitoringu drogové scény zaměřeného na aktuální trendy prostřednictvím
dotazníkových šetření a fokusních skupin mezi pracovníky adiktologických služeb.
Monitoring testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních.
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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.
Analýza dostupnosti testování a protestovanosti IUD na infekční nemoci v drogových službách.
Realizátor: NMS.
Analýza klientů a poskytnutých služeb v síti poradenských, léčebných a doléčovacích programů ze
závěrečných zpráv programů podpořených v rámci dotačního řízení Rady.
Realizace EWS v oblasti nových psychoaktivních látek.
Monitoring nabídky nových syntetických a rostlinných drog na internetu.
Průzkum prevalence užívání drog a zkušeností s hazardním hraním v populaci ČR v rámci
omnibusových průzkumů.
Sčítání adiktologických služeb – census mezi specializovanými adiktologickými programy zaměřený
na zjištění jejich strukturních charakteristik.
Patologičtí hráči v léčbě – další vlna průřezové studie mezi patologickými hráči léčenými v síti
adiktologických sužeb zaměřená na zjištění jejich charakteristik.
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