
 

 

 

 

Zápis z jednání 

Poradního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

pro sběr dat o závislostech 

On-line setkání prostřednictvím platformy Webex 

12. 10. 2021, 10:00−12:00 

 

 

 

 

Program: 

10:00 Zahájení 

10:10 Informace NMS o novém konceptu výročních zpráv v oblasti závislostí  

10:30 Diskuse o obsahu jednotlivých zpráv 

12:00 Závěr 

  



Přítomni: 

Mgr. Jan Cibulka (ÚV ČR) 

Mgr. Jana Havlíková (MŠMT) 

Mgr. Eva Heisslerová (MPSV) 

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (ÚZIS ČR) 

Mgr. Tomáš Jung (MZ) 

pplk. Ing. Martina Kaprová (NPC SKPV PČR) 

Mgr. Jarmila Mikšíčková (MZ) 

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

Mgr. Jana Pavlů (Asociace krajů ČR) 

pplk. Mgr. Hana Tošnarová (NPC SKPV PČR) 

 

 

Omluveni: 

PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru) 

Mgr. Jakub Černý (expert) 

doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. (KA 1. LF UK a VFN v Praze) 

PhDr. Marta Léblová (MV) 

Ing. Petr Novák (MZ) 

prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP) 

Mgr. Jiří Richter (A.N.O.) 

Ing. Michal Řeháček (MSp) 

Ing. Martin Šabo (MF) 

kpt. Mgr. Marek Sokol (CPJ) 

Bc. Artem Vartanyan (expert) 

Bc. Claudia Varhol (SMO ČR) 

  



Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 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 na úvod představil nový koncept balíčku (výročních) zpráv, který 
schválila vláda usnesením č. 650 dne ze dne 19. 7. 2021. Balíček obsahuje jednu hlavní souhrnnou 
zprávou (Souhrnnou zprávu o závislostech), která má být předkládána pro informaci vládě, a 5 dílčích 
tematicky zaměřených zpráv, které budou předkládány RVKPP. Dílčími zprávami jsou: 

- Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021, 
- Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021,  
- Zpráva o alkoholu v České republice 2021, 
- Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021. 

V. Mravčík informoval Poradní výbor o současném stavu přípravy jednotlivých zpráv – zprávy o alkoholu, 
tabáku a psychoaktivních lécích již prošly několika koly připomínkování v rámci rozšířené redakční rady 
výročních zpráv. Termín pro zaslání konkrétních připomínek k těmto třem zprávám byl v rámci setkání 
RR dne 29. 9. 2021 stanoven na 6. 10. 2021, členům RR byly všechny zprávy zpřístupněny 
prostřednictvím odkazu na sdílené Google dokumenty. K jednotlivým zprávám NMS obdrželo 
připomínky ze strany ministerstva zdravotnictví (MZ), financí (MF), vnitra (MV), zemědělství (MZe), 
Národní protidrogové centrály (NPC), Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), Kliniky 
adiktologie 1. LF UK a VFN, Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Obdržené připomínky byly do 
jednotlivých zpráv postupně zapracovány tak, aby před jednáním Poradního výboru byly jeho členům 
k dispozici aktualizované verze zpráv s označením změn, ke kterým v dokumentech došlo.  

Zástupci MZ vyjádřili zájem o další kolo připomínek k uvedeným zprávám, a současně ke Zprávě o 
nelegálních drogách v ČR 2021, která nebyla součástí předchozího připomínkování. Po dohodě byl 
stanoven termín pro zaslání dalších připomínek ke všem 4 zprávám do 20. 10. 2021. Zprávy budou opět 
zpřístupněny prostřednictvím odkazu na sdílené Google dokumenty, protože vzhledem k velikosti 
jednotlivých zpráv nelze tyto zprávy posílat jako přílohu v emailové komunikaci všem členům Poradního 
výboru. 

V. Mravčík upozornil na následující body:  

- Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 oproti předchozím výročním zprávám o 
stavu ve věcech drog v ČR neobsahuje podrobné informace o tabáku, alkoholu a 
psychoaktivních lécích, protože těmto tématům se podrobně věnují dílčí zprávy. 

- Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 v tuto chvíli nemá dokončenou kapitolu 
Rozpočty, čeká se ještě na informace z některých krajů, teprve poté může být kapitola 
dokončena. 

- V této zprávě chybí také vybraná data, která sbírá a pro zprávu poskytuje ÚZIS; informace budou 
doplněny. 

- Ve Zprávě o alkoholu v České republice 2021 není možné měnit obsah doporučení, které jsou 
citovány z mezinárodních publikovaných doporučení. 



- Ke Zprávě o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021 NMS obdrželo 
připomínky pouze ze strany SÚKL. Doplněné byly další informace o pseudoefedrinových 
preparátech a kontextu zneužívání buprenorfinových přípravků, jak bylo navrhováno zástupci 
NPC na setkání rozšířené RR dne 29. 9. 2021. 

- Nejvíce připomínek došlo ke Zprávě o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích 
v České republice 2021. Připomínky byly postupně zapracovány na návrh jednotlivých institucí. 
Z pohledu zástupců MZ přetrvávají ve zprávě nejasnosti kolem členění tabákových a 
nikotinových výrobků – je možnost ještě do zprávy zapracovat připomínky ke konkrétním 
částem. 

V. Mravčík shrnul další postup – po zapracování připomínek budou všechny zprávy projednány Výborem 
zástupců resortů a institucí (VZRI), jednání VZRI je plánované na 21. 10. 2021. Následně budou zprávy 
předloženy RVKPP. NMS paralelně zpracuje Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR 2021, která bude 
obsahovat hlavní zjištění jednotlivých zpráv a doporučení pro politiku v oblasti závislostí. Souhrnná 
zpráva bude předložena pro informaci vládě v termínu stanoveném v usnesení vlády č. 650 dne ze dne 
19. 7. 2021.  

Členové Poradního výboru byli vyzváni k vyjádření konkrétních připomínek k jednotlivým zprávám i 
k obecnému komentáři k celému připravovanému balíčku zpráv. Ze strany přítomných členů PV 
nezazněla žádná připomínka s výjimkou žádosti o poskytnutí času na další připomínky k jednotlivým 
zprávám. 

 
Shrnutí: V. Mravčík připomněl termín pro zaslání písemných připomínek ke zprávám do 20. 10. 2021 a 
poděkoval za účast. 
 
 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Pavla Chomynová (NMS), 13. 10. 2021 

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


