NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Jednání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách
23. 9. 2013, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1
Přítomni:
PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru), Mgr. Jiří Richter (A.N.O), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS),
Ing. Martina Kaprová (NPC), Bc. Eva Heisslerová (MPSV), MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS),
Mgr. Jarmila Vedralová (MZ), Mgr. Kateřina Grohmannová (NMS, nečlen), Mgr. Lucie Grolmusová
(NMS, nečlen)
Omluveni:
Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT), prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP), prof. MUDr. Vladimír
Janout, DrSc. (LF UP Olomouc), Ing. Petr Kočí (MV), Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS ČR), MUDr.
Tomáš Zábranský, Ph.D. (KA 1. LF UK v Praze), Mgr. Marek Sokol (Celní správa)
Program:
Projednání Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012.
PhDr. Ladislav Csémy přivítal členy výboru, poděkoval všem zúčastněným za jejich práci a účast.
MUDr. Viktor Mravčík informoval výbor o současném stavu přípravy VZ a změnách oproti
předchozímu roku, představil nové zdroje dat. Upozornil na fakt, že EMCDDA zrušila speciální
kapitoly. Aktuálně chybí část podkapitoly drogová úmrtí, která čerpá z dat soudnělékařských
oddělení. Dále projde VZ technickými úpravami (rejstřík, bibliografie), jazykovou korekturou a bude
přeložena do angličtiny. Předpokládaný termín předložení RVKPP je 10. října 2013. Anglická verze
VZ bude zaslána EMCDDA. Jako každoročně může být zpráva uveřejněna až po projednání
vládou.
Mgr. Sokol a Ing. Nechanská předali připomínky předem.
Poradní výbor v průběhu jednání doporučil následující úpravy:
-

Do Souhrnu a kapitoly 10 Drogové trhy doplnit Celní správa ČR mezi subjekty podílející se na
odhalování výroby konopí a pervitinu (Mgr. Sokol)

-

Odstranit větu, která předjímá kroky Ústavního soudu – odstraněno z úvodu kapitoly 1 (Mgr.
Sokol)

-

Doplnit do kapitoly 1.3 Rozpočty pod tabulku 1–3 poznámku, že GŘC, NPC a MPSV nemají
samostatný program protidrogové politiky (Mgr. Sokol)

-

Do kapitoly 10 Drogové trhy doplnit u kokainu a heroinu národnostní skupiny, které se na
obchodu podílí a způsoby přepravy (Mgr. Sokol)

-

Upřesnit formulaci, že Klinika adiktologie 1. LF UK otevřela doktorský studijní program (Mgr.
Richter)

-

Doplnit v Kapitole 5 Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog v tabulce 5–3 Celkem za
ČR (Ing. Řeháček)

-

V kapitole 9.1 doplnit do tabulky 9–1 položku týkající se trestného činu „Výroba a jiné nakládání
s látkami s hormonálním účinkem“ (Ing. Kaprová)

Mgr. Vedralová rozeslala VZ k připomínkám v rámci resortu MZ a připomínky dodá písemně
v tomto týdnu.
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Po projednání celé VZ přijali členové Poradního výboru toto usnesení:
Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách doporučuje předložit Radě vlády pro
koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR
v roce 2012 ve znění po zapracování připomínek Poradního výboru, po zohlednění
připomínek MZ a po případném doplnění dat o drogových úmrtích ze soudnělékařských
oddělení v r. 2012 a následně pak Výroční zprávu předložit vládě ČR a Evropskému
monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve stanovených
termínech.
Zapsala: Lucie Gromusová (NMS), 23. 9. 2013
Schválil: MUDr. Viktor Mravčík (NMS)
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