
 

 

 

 

Zápis z jednání 

Poradního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

pro sběr dat o závislostech 

nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 

11. 10. 2018, 9:00−12:00 

 

 

 

 

Program: 

9:00 Zahájení 

9:10 Informace NMS o hlavních zjištěních Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017 (VZ) 

10:00 Diskuse o obsahu Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017 

12:00 Závěr 

  



Přítomni: 

Mgr. Jan Cibulka (MF) 

PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru) 

Ing. Tomáš Jung, MBA (MZ) 

kpt. Ing. Zuzana Křenková (NPC) 

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

Mgr. Jiří Richter (A.N.O.) 

Mgr. Renáta Rybáková (MV) 

Bc. Claudia Varhol (SMO ČR) 

Mgr. Pavla Chomynová (NMS) 

Mgr. Eva Heisslerová (MPSV) 

 

Omluveni: 

Ing. Michal Řeháček (GŘ VS) 

Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 

Mgr. Jarmila Vedralová (OPK) 

Mgr. Marek Sokol (Celní správa) 

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

Ing. Petr Kočí (MV) 

prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP) 

Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT) 

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

  



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 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 třech letech 

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

Zpráva bude zveřejněna až po projednání vládou. 

Viktor Mravčík upozornil na rozsah zprávy a uvedl, že materiál je inventura všech dostupných informací 

v oblasti užívání návykových látek. Pokrývá všechna témata z oblasti závislostí s výjimkou hazardního 

hraní. V souvislosti s rozvojem oboru adiktologie a zvyšování dostupnosti dat roste v posledních letech 

i rozsah zprávy. 

Ladislav Csémy navrhl, aby se takto rozsáhlá zpráva připravovala ob rok s tím, že v mezičase by byla 

vypracována samostatná komplexní zpráva o stavu ve věcech tabáku a alkoholu, která v českém 

prostředí chybí. Viktor Mravčík uvedl, že v rámci přípravy nové Národní strategie protidrogové politiky se 

uvažuje o nastavení systému monitoringu v oblasti legálních návykových látek. Jiří Richter upozornil, že 

ve VZ o drogách jsou informace i o nelátkových závislostech (na počítačových hrách, internetu). 

Jiří Richter upozornil, že chybí platforma pro diskusi zjištění výročních zpráv, jejich interpretaci a jejich 

projekci do praxe, např. není pořádána národní konference o nelegálních návykových látkách. Je potřeba 

zrevidovat informační platformy včetně internetových prezentací NMS. 

Diskuse o obsahu Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017: 

Poradní výbor diskutoval následující body: 

 v odhadech problémových uživatelů pro Prahu mohou být zahrnuti i problémoví uživatelé ze 

Středočeského kraje; to platí i v dalších oblastech ve výroční zprávě, 

 pro oblast zadluženosti uživatelů návykových látek mohou existovat i další zdroje dat (nejen dluhové 

poradny), např. terapeutické komunity (uvedeny Němčice); zadlužení se objevuje i dlouhá léta po 

léčbě; matoucí údaj o celkovém počtu kontaktů dluhových poraden, 

 přestože výdaje na protidrogovou politiku rostou (napříč resorty i napříč oblastmi), požadavky sítě 

služeb stále nejsou pokryty (stále chybí zhruba 70 mil. Kč.), 

 ve výdajích MPSV by mohl být výrazněji popsán způsob financování skrze kraje, 

Přítomní členové PV případné další připomínky zašlou písemně nejpozději 17. 10. 2018. Zástupce NPC 

uvedl, že k VZ připomínek nemají. 

Na závěr jednání přijal poradní výbor toto usnesení: 

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

věcech drog v ČR v r. 2017 ve znění po doplnění a zapracování připomínek poradního výboru a následně 

VZ předložit vládě ČR ve stanovených termínech. 

 

Zapsaly: Mgr. Pavla Chomynová a Mgr. Zuzana Tion Leštinová (NMS) 

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


