
 

 

 

 

Zápis z jednání 

Poradního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

pro sběr dat o závislostech 

Vladislavova 4, Praha 1 

11. 6. 2018, 9:00−12:00 

 

 

 

 

Program: 

9:00 Zahájení 

9:10 Informace NMS o hlavních zjištěních Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za r. 2017 (VZ) 

10:00 Diskuse o obsahu Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2017 

12:00 Závěr 

  



 
 
 

Přítomni: 

Mgr. Jan Cibulka (MF) 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS) 

Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS) 

Mgr. Jiří Richter (A.N.O.) 

Mgr. Renáta Rybáková (MV) 

Ing. Michal Řeháček (GŘ VS) 

 

Omluveni: 

PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru) 

Mgr. Eva Heisslerová (MPSV) 

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

Ing. Martina Kaprová (NPC) 

Ing. Petr Kočí (MV) 

prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP) 

Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT) 

Mgr. Marek Sokol (Celní správa) 

Mgr. Jarmila Vedralová (MZ) 

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. 

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

oproti předchozímu roku. 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 v češtině i v angličtině. Zpráva bude zveřejněna 

až po projednání vládou. Informoval o diskusi na jednání pracovní skupiny Monitorování hazardního 

hraní a jeho dopadů a o doplněních VZ, které vyplynuly z této diskuse. Rovněž informoval o chybějících 

částech, které budou do VZ ještě doplněny či aktualizovány. 

II. Diskuse o obsahu Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za r. 2017. 

Poradní výbor po diskusi doporučil následující úpravy:  

 upřesnění pasáže týkající se zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, 

 upřesnění pasáže týkající se zavedení nového tzv. informačního systému provozování hazardních 

her, 

 oprava podílu pacientů ambulantně léčených pro diagnózu F63.0,  

 doplnění komentáře k poklesu zjištěného počtu trestných činů primárně souvisejících s hazardními 

hrami. 

IV. Na závěr jednání přijal Poradní výbor toto usnesení: 

Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o závislostech doporučuje předložit Radě vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (RVKPP) Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v r. 2017 ve znění po doplnění a 

zapracování připomínek Poradního výboru a následně pak VZ předložit vládě ČR ve stanovených 

termínech. 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Tion Leštinová (NMS) 

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


