Zápis z jednání
Poradního výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
pro sběr dat o závislostech
Vladislavova 4, Praha 1
4. 10. 2019, 10:00−12:00

Program:
10:00

Zahájení

10:10

Informace NMS o hlavních zjištěních Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018 (VZ)

10:30

Diskuse o obsahu Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018

12:00

Závěr

Přítomni:
Mgr. Milan Hamerský (MF)
Mgr. Eva Heisslerová (MPSV)
pplk. Ing. Martina Kaprová (NPC SKPV PČR)
pplk. Mgr. Hana Tošnarová (NPC SKPV PČR)
Mgr. Lenka Kostelecká (MZ)
Mirka Pragen (MZ)
PhDr. Marta Léblová (MV)
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS)
Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS ČR)
Ing. Michal Řeháček (GŘ VS ČR)
Bc. Claudia Varhol (SMO ČR)

Omluveni:
Mgr. Jiří Richter (A.N.O.)
PhDr. Ladislav Csémy (předseda výboru)
kpt. Mgr. Marek Sokol (Celní protidrogová jednotka)
prof. MUDr. Vladimír Janout, DrSc. (LF UP Olomouc)
prim. MUDr. Petr Popov (SNN ČLS JEP)
Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT)
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (KA 1. LF UK a VFN 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, velkých změn doznala struktura zprávy. Rovněž informoval o aktualizovaných
částech VZ. Po zapracování připomínek bude následovat jazyková korektura a finální grafická úprava.
Překlad do anglického jazyka stejně jako v předchozích čtyřech letech nebude proveden, bude
zpracován souhrn hlavních zjištění VZ ve formě bulletinu NMS Zaostřeno, avšak ani ten nebude
překládán do anglického jazyka, neboť počátkem následujícího roku bude již k dispozici Country Drug
Report, zpráva pravidelně připravovaná EMCDDA na základě dat z výroční zprávy o stavu ve věcech drog
v ČR. Tato zpráva bude již druhá v pořadí, která bude vydána pouze v elektronické podobě. Vytištěn
bude pouze bulletin Zaostřeno se souhrnem hlavních zjištění. 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 zvyšováním dostupnosti dat roste v posledních letech
i rozsah zprávy. Za MZ bylo doporučeno, aby byla VZ v příštích letech zkrácena, má-li se i nadále

předkládat vládě. Ostatní členové poradního výboru naopak ocenili komplexnost a rozsah zprávy, neboť
je cenným zdrojem informací pro jejich praxi.

Zástupkyně MZ informovala, že MZ zašle kompletní připomínky k návrhu VZ později, neboť dokument
byl MZ zaslán v krátkém časovém předstihu s ohledem na jeho rozsáhlost a charakter a je nutno jej
konzultovat s více odbory MZ a některými dalšími organizacemi. MZ rovněž doporučilo, aby VZ byla po
projednání poradním výborem předložena k hlasování per rollam RVKPP a spolu s tím aby byl
informován také VZRI. MZ rovněž předkládá ke zvážení, aby se VZ předkládala RVKPP pro informaci.
Diskuse o obsahu Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018:
Poradní výbor diskutoval následující oblasti a body:
legislativní úpravy požadavků na tabákové a související výrobky a návrhy na úpravu spotřebních daní
z alkoholu, tabáku a hazardních her,
doplnění informace o konci platnosti národní strategie na předchozí období,
adiktologické služby ve vězení,
počty osob stíhaných, obžalovaných a odsouzených za primární DTČ z dat PP ČR a MS; počet
stíhaných a obžalovaných osob v souvislosti s pervitinem podle § 285; záchyty hašiše a tablet s
obsahem pseudoefedrinu; cena pervitinu,
pokles finančních prostředků v r. 2019 určených na dotační řízení resortů zdravotnictví a práce a
sociálních věcí a také některých krajů, a to zejména v oblasti nízkoprahových a ambulantních služeb
v krajích Jihomoravském, Středočeském a v Praze,
prevence prostřednictvím internetu a s využitím nových technologií,
doplnění informace o výročních zprávách o činnosti RVKPP,
Validizační studie ESPAD 2016 – prospektivní sledování 2018 – doplnění dat o kouření cigaret
v životě a v posledních 12 měsících,

výzkumné studie, na jejichž zadání se podílí SZÚ, a studie ÚZIS ČR,
partnerství a odbornou garanci projektu Revolution Train,
aktivity České aliance proti chronickým respiračním onemocněním,
definice zdravotní sestry podle platné právní úpravy,
a další oblasti.
M. Sokol za Celní správu bez připomínek. J. Richter za A.N.O. bez připomínek.
Připomínky členů poradního výboru byly zohledněny přímo na jednání či posléze. Verze výroční zprávy
bude po zohlednění dosavadních připomínek a po doplnění pasáží dosud chybějících z důvodu
nedostupnosti dat z krajů zaslána členům poradního výboru dne 8. 10. 2019, zároveň bude zaslána
členům VZRI – termín pro zaslání připomínek je 14. 10. 2019. Po vypořádání připomínek bude bez
prodlení materiál zaslán členům RVKPP k projednání per rollam a do konce října bude předložen pro
informaci vládě.
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. 2018 ve znění po doplnění a zapracování připomínek poradního výboru a následně
VZ předložit vládě ČR ve stanovených termínech.
Zapsala: Mgr. Zuzana Tion Leštinová (NMS)
Schválil: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (NMS)

