
 

 

 

Zápis z jednání Poradního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky pro sběr dat o závislostech 

 

Vladislavova 4, Praha 1, 19. 6. 2019, 10:00−12:00 

 

 

 

Program: 

9:00 Zahájení 

9:10 Informace NMS o hlavních zjištěních Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2018 

10:00 Diskuse o obsahu Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2018 

12:00 Závěr 

 

 

Přítomni: 

Mgr. Jan Cibulka (MF) 

Mgr. Eva Heisslerová (MPSV) 

Mgr. Lenka Kostelecká (MZ) 

PhDr. Marta Léblová (MV) 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS) 

Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 

Mgr. Zdeněk Rous (NMS) 

Ing. Michal Řeháček (GŘ VS) 

Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT) 

 

 

Omluveni: 

Bc. Claudia Varhol (SMO ČR) 

Mgr. Jiří Richter (A.N.O.) 

PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru) 

Mgr. Marek Sokol (Celní správa) 

prof. MUDr. Vladimír Janout, DrSc. (LF UP 

Olomouc) 

prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP) 

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (KA 1. LF UK v 

Praze) 

  



Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS, které je organizační součástí sekretariátu 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) při Úřadu vlády České republiky, svolalo 

jednání Poradního výboru pro sběr dat o závislostech (poradní výbor), který je stálým poradním 

orgánem RVKPP pro řešení otázek monitorování situace v oblasti užívání návykových látek 

a závislostního chování, jako je patologické hráčství, a jejich následků a jehož členy jsou experti z oblasti 

sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí, hazardního a patologického hraní a z oblastí 

příbuzných. 

Zahájení jednání: Viktor Mravčík informoval poradní výbor o současném stavu přípravy VZ a změnách 

oproti předchozímu roku. Rovněž informoval o aktualizovaných částech VZ. Po zapracování připomínek 

bude následovat jazyková korektura. Překlad do anglického jazyka stejně jako v předchozích čtyřech 

letech nebude proveden, bude zpracován souhrn hlavních zjištění VZ ve formě bulletinu NMS Zaostřeno 

v české a anglické verzi. Zpráva bude zveřejněna až po projednání vládou. 

Viktor Mravčík upozornil na rozsah zprávy a uvedl, že materiál je výsledkem inventury všech dostupných 

informací v oblasti hazardního hraní. V letošním roce NMS hlavní část dokumentu zestručnilo a 

podrobná data umístilo do jeho přílohy. 

Na jednání poradního výboru byly představeny a vypořádány připomínky členů Pracovní skupiny NMS 

pro monitorování hazardního hraní a jeho dopadů. Po jednání pracovního výboru budou zapracovány 

připomínky MF a poté bude výroční zpráva předložena RVKPP. Tato verze materiálu bude zaslána též 

členům poradního výboru.  

Na závěr jednání přijal poradní výbor toto usnesení: 

Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o závislostech doporučuje předložit RVKPP Výroční zprávu 

o hazardním hraní v ČR v r. 2018 ve znění po doplnění a zapracování připomínek a následně VZ předložit 

vládě ČR. 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Tion Leštinová (NMS) 

Schválil: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS) 


