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
22. 9. 2014, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1
Přítomni:
PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru), Mgr. Jiří Richter (A.N.O), prim. MUDr. Petr Popov (SNN
ČLS JEP), Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), Ing. Martina Kaprová (NPC), MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
(NMS), Mgr. Jarmila Vedralová (MZ), Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS ČR), Mgr. Eva Heisslerová
(MPSV), Mgr. Kateřina Grohmannová (NMS, nečlen), Mgr. Pavla Chomynová (NMS, nečlen)
Omluveni:
Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT), prof. MUDr. Vladimír Janout, DrSc. (LF UP Olomouc), Ing. Petr
Kočí (MV), 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 2013
Viktor Mravčík informoval výbor o současném stavu přípravy VZ a změnách oproti předchozímu
roku. V souvislosti s projednávanou změnou statutu RVKPP se ve VZ ještě změní název NMS na
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Podle požadavků EMCDDA se i letos
změnila struktura VZ, publikované informace zůstávají stejné jako v předchozím roce. Letošní VZ
má novou grafickou úpravu. Na vizualizaci dat spolupracovalo NMS s firmou Visual Data. Po
zapracování připomínek bude následovat jazyková korektura a překlad do angličtiny. Anglická
verze VZ bude zaslána EMCDDA. Zpráva bude zveřejněna až po projednání vládou.
Poradní výbor v průběhu jednání doporučil následující úpravy:
-

V souhrnu a kapitole 1.1.1.4 Návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami
přeformulovat větu „Předkladatel, tj. ministerstvo zdravotnictví (MZ), však proces projednávání
zákona v průběhu r. 2013 pozastavil.„ Legislativní proces byl pozastaven z důvodů vládních
změn. Přeformulováno na: „..., však bylo nuceno proces projednávání zákona v druhé polovině
r. 2013 pozastavit s ohledem na vládní změny. (Mgr. Vedralová)

-

V souhrnu nadpis Problémové užívání drog upravit na Intenzivní a problémové užívání drog.
(Mgr. Richter)

-

V souhrnu v části Léčba a sociální reintegrace upravit větu „Vyhlášení exekuce na příjmy
klientů zvyšuje míru využívání sociálních dávek na úkor zaměstnání, protože na sociální dávky
se exekuce nevztahuje.“ na „...zvyšuje míru využívání sociálních dávek a nezdaněných příjmů
na úkor zaměstnání“. (Mgr. Richter)

-

V souhrn v části Drogový trh a nabídka drog přeformulovat větu „Kokain je do ČR dovážen...“
na „Zachycený kokain byl do ČR dovážen...“ (Mgr. Richter)

-

V tabulce 5-1: Síť programů ambulantní adiktologické péče v r. 2013, v položce záchytné
stanice upravit počet na 17 (18) s poznámkou, že jedna záchytná stanice nedodala výkaz o
činnosti. (Ing. Nechanská)

-

V grafu 5-3: Struktura pacientů v ambulantní psychiatrické péči podle jednotlivých látek ve
skupinách drog v r. 2013 z podnadpisu Kombinace drog odstranit „F19“. (Ing. Nechanská)

-

Kapitola 5 v souhrnu 3 odstavec „40 % zařízení mělo certifikaci sociální služby“ přeformulovat
na „40 % zařízení mělo registraci sociální služby“ (Mgr. Richter)
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-

Kapitola 9, str. 155 k výsledkům testování na návykové látky u osob nastupujících VV/VTOS
doplnit, které látky byly nejčastěji zjištěny. Doplněno „nejčastěji se jednalo o THC a pervitin,
častý byl nález více látek současně“. (Ing. Řeháček)

-

Podkapitola 10.1.1 Domácí produkce, dovoz a vývoz drog, str. 160 v ods. 3 změnit „Pokud jde o
nelegální produkci konopí, v listopadu 2013 realizovala NPC“ na „realizovala Policie ČR“. (Ing.
Kaprová)

Mgr. Vedralová pošle písemně připomínky MZ v následujících dnech.
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 2013 ve znění po zapracování připomínek Poradního výboru a po zohlednění
připomínek MZ a následně pak Výroční zprávu předložit vládě ČR a Evropskému
monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve stanovených
termínech.
Zapsala: Mgr. Kateřina Grohmannová (NMS)
Schválil: MUDr. Viktor Mravčík (NMS)
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