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Úvod
Hodnocení implementace Akèního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
20072009 (dále jen Akèní plán 20072009) bylo zpracováno na základì úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ÈR ze dne 25. èervence 2007 è. 845 a také jako úkol è. 26.2 Akèního plánu 20072009.
Hodnocení realizoval sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na pøelomu let
2009 a 2010 a úèastnily se ho pøedevím subjekty odpovìdné za implementaci jednotlivých aktivit
akèního plánu.
Tato zpráva poskytuje pøedevím souhrnné údaje o úrovni implementace Akèního plánu 20072009
a jeho jednotlivých oblastí. Obsahuje základní informace o vyhodnocení stavu splnìní kadé ze 170
aktivit akèního plánu. Ke kadé aktivitì jsou uvedeny následující informace: i) zda aktivita byla splnìna, ii) jak byla (s)plnìna, iii) jaké byly potíe pøi její realizaci a iv) struèný popis stavu, který se realizací aktivity dosáhl. Dalí sebraná podrobnìjí data k realizaci kadé aktivity jsou dostupná elektronicky na www.vlada.cz v sekci protidrogová politika.
Hodnocení implementace Akèního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
20072009 bylo pøedloeno vládì pro informaci na jednání dne 14. èervna 2010.
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H ODNOCENÍ IMPLEMENTACE AKÈNÍHO PLÁNU
REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 20072009

SOUHRN ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKÙ
1 Souhrn základních výsledkù hodnocení implementace
Akèního plánu 2007–2009
Hodnocení implementace Akèního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 20072009 bylo realizováno na pøelomu let 2009 a 2010. Za celkovou koordinaci aktivit týkajících se hodnocení byl odpovìdný sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen sekretariát RVKPP). Evaluaci implementace akèního plánu mùeme povaovat za interní
hodnocení, protoe informace k jednotlivým aktivitám poskytovaly subjekty a instituce zapojené
do jejich realizace.
Akèní plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 20072009 (dále jen Akèní
plán 20072009) obsahoval 43 cílù a 170 aktivit rozloených v 7 oblastech akèního plánu  Primární
prevence, Léèba a následná péèe, Sniování rizik, Sniování nabídky a prosazování práva, Koordinace
a financování, Informace, výzkum a hodnocení, Mezinárodní spolupráce. Akèní plán dále v tìchto základních oblastech urèoval odpovìdnosti subjektù za realizaci aktivit s èasovými termíny jejich plnìní a definoval základní ukazatele plnìní aktivit. Struktura akèního plánu je na pøíkladu uvedena v následující tabulce 1.
Tab. 1: Struktura akèního plánu – pøíklad
cíl

èinnost

termín

29 Funkèní právní a organi- 29.1 Vytvoøit pracovní
31. 12. 2007
zaèní rámec souèasné proti- skupinu, zajistit její èinnost
drogové politiky
a definovat problémové oblasti
a potøeby
29.2 Analýza problémových
oblastí stávajícího právního
a organizaèního rámce protidrogové politiky

31. 12. 2008

29.3 Navrhnout aktualizaci le- 30. 6. 2009
gislativních a systémových
opatøení vycházející ze závìrù
analýzy

zodpovídá

ukazatel

RVKPP ve spolupráci s MZ,
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF, MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

seznam definovaných problémových oblastí

RVKPP ve spolupráci s MZ,
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF a MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

provedená analýza, závìry
analýzy zpracované formou doporuèení pro RVKPP

RVKPP ve spolupráci s MZ,
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF a MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

zpracované návrhy doporuèení
na aktualizaci a harmonizaci
právních pøedpisù a dalších
opatøení

Evaluace Akèního plánu 20072009 se zamìøila na úroveò implementace jednotlivých aktivit, nikoliv na naplòování jeho dílèích cílù.
Získávání dat
K poskytnutí informací o realizaci konkrétních úkolù byly vyzvány vechny subjekty, které se mìly na
implementaci Akèního plánu 20072009 podílet: (i) jako hlavní realizátor úkolu, (ii) jako spolupracující subjekt nebo (iii) kraje  pokud realizace úkolu byla ve formì doporuèení krajùm. Celkovì bylo tedy osloveno 36 subjektù  16 organizací a institucí jako hlavních realizátorù aktivit, 6 spolupracujících organizací (zejména odborné a profesní spoleènosti) a 14 krajù.
Sbìr dat/informací probìhl v období srpenlistopad 2009. Informace byly sekretariátu RVKPP poskytnuty v jednotné schválené struktuøe (usnesení RVKPP è. 03/0609)  pomocí dotazníku ve formátu MS Excel. V období únorbøezen 2010 zpracoval sekretariát RVKPP poskytnuté podklady do Souhrnné zprávy hodnocení implementace Akèního plánu 20072009.
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Zpracování podkladù
Z celkového poètu 36 oslovených podklady k hodnocení neodevzdaly 4 subjekty: Ministerstvo spravedlnosti1, Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP, Institut postgraduálního vzdìlávaní ve zdravotnictví a Kraj Vysoèina. Podklady k hodnocení implementace Akèního plánu 20072009 ze strany ministerstev, institucí a dalích subjektù vykazovaly rùznou úroveò kvality, rozsahu a úplnosti.
Z podkladù nìkterých subjektù nebylo moné vdy správnì vyhodnotit, zda daný úkol byl splnìn, zejména pokud pøedloené informace o zpùsobu splnìní úkolu neodpovídaly pùvodnímu znìní úkolu
a souvisejícím stanoveným ukazatelùm plnìní (tabulka 1). Nejednoznaèné bylo i vyhodnocení aktivit,
u kterých dolo k situaci, e hlavní gestor informace o splnìní úkolu neposkytl nebo úkol nerealizoval, ale spolupracující instituce daný úkol realizovaly individuálnì v rámci svého rezortu nebo organizace.
Plnìní úkolù Akèního plánu 20072009 prolo revizí sedmièlennou interní pracovní skupinou sekretariátu RVKPP. V nìkterých pøípadech dolo k situaci, kdy z objektivnì ovìøitelných indikátorù bylo
zøejmé, e úkol má jiný status vyhodnocení (splnìn / èásteènì splnìn / nesplnìn), ne jaký byl uveden
v zaslaných podkladech. Skupina srovnávala znìní aktivity a plánované ukazatele/výstupy s informacemi uvedenými v podkladech od jednotlivých subjektù. Stìejní bylo pøedloení relevantních ukazatelù nebo výstupù z dané aktivity. Pokud výstupy nebyly pøedloeny (nebo nebyly jinak k dispozici)
nebo nebylo moné ovìøit skuteèné splnìní aktivity jinak, aktivita nemohla být vyhodnocena jako
splnìná.
V rámci hodnocení byly instituce poádány také o poskytnutí informací o plnìní úkolù z jejich pohledu jako spolupracujících subjektù. To se ukázalo jako dobrý zdroj informací o aktivitách v pøípadech,
kdy hlavní gestor podklady o plnìní aktivit sekretariátu RVKPP nepøedloil. Mnohé aktivity tak bylo
moné vyhodnotit alespoò èásteènì.
Vechny poskytnuté podklady byly zpracovány do Souhrnné zprávy hodnocení implementace Akèního plánu 20072009 do jednoho souboru ve formátu MS Excel. Vzhledem k rozsahu informací obsaených v souhrnné zprávì je komplexní zpráva k dispozici jen v elektronické verzi na CD nosièích.
Elektronická verze obsahuje také dostupné konkrétní výstupy z nìkterých aktivit Akèního plánu
20072009, stejnì jako pùvodní podklady a vyjádøení subjektù k hodnocení akèního plánu.
Výsledky hodnocení
Rozdìlení odpovìdnosti mezi hlavní realizátory úkolù
Na implementaci akèního plánu se podílelo 36 subjektù  16 organizací a institucí jako hlavních realizátorù aktivit, 6 spolupracujících organizací (zejména odborné a profesní spoleènosti2) a 14 krajù.
Alespoò za jednu aktivitu bylo v Akèním plánu 20072009 pøímo odpovìdných 16 subjektù, pøièem
RVKPP odpovídala témìø za polovinu úkolù (84 aktivit, 49 %). Dále za 21 % aktivit odpovídalo Ministerstvo zdravotnictví a za 19 % Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy. Tabulka 2 uvádí seznam
jednotlivých organizací a institucí, které byly v Akèním plánu 20072009 uvedeny jako hlavní gestoøi
za plnìní aktivit, s poètem aktivit, za které byly tyto instituce pøímo odpovìdny.

1 Generální øeditelství vìzeòské služby (MS) bylo osloveno samostatnì (jako samostatný subjekt) a podklady
k hodnocení pøedložilo.

2 Èeská hepatologická spoleènost ÈLS JEP, A.N.O., Èeská lékárnická spoleènost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro záležitosti romské komunity
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Tab. 2: Hlavní realizátoøi aktivit Akèního plánu 2007–2009 a poèet úkolù, za které mìli pøímou gesci
odpovìdná instituce

celkem

poèet úkolù podle oblastí
prevence

léèba a následná péèe

snižování rizik potlaèování
nabídky

koord. a financ.

informace, vý- mezinárodní
zkum, hodno- spolupráce
cení

RVKPP

84

3

3

12

2

23

28

MZ

36

1

9

5

2

4

14

13
1

MŠMT

32

18

1

–

–

7

6

–

MV

23

3

1

–

6

5

8

–

MS

20

1

2

2

1

5

9

–

MPSV

17

1

2

–

–

7

7

–

MZV

10

–

–

–

–

1

1

8

MS (GØVS)

9

–

9

–

–

–

–

–

GØC

8

–

–

–

5

–

3

–

MO

5

2

–

–

–

2

1

–

MPO

3

–

–

–

–

–

3

–

SNN ÈLS JEP

2

–

2

–

–

–

–

–

MF

1

–

–

–

–

1

–

–

MHMP

1

–

–

1

–

–

–

–

IPPP

1

1

–

–

–

–

–

–

Mze

1

–

–

–

–

–

1

–

ÚV ÈR

1

–

–

–

–

–

–

1

170

20

24

17

15

30

44

20

celkem

Poznámka: U nìkterých aktivit byly za realizaci odpovìdné dvì nebo více institucí. Tyto úkoly jsou tedy zapoèítány vícekrát, a to
u kadé odpovìdné instituce.

Plnìní úkolù podle hlavního realizátora
V rámci analýzy dat bylo provedeno hodnocení plnìní úkolù podle hlavního realizátora (odpovìdného za splnìní úkolu). Kdy opomeneme organizace, které byly odpovìdné jen za jeden úkol, a ten byl
splnìn, tak nejúspìnìjí instituce v plnìní úkolù Akèního plánu 2007-2009 jsou Generální øeditelství vìzeòské sluby (89 % z celkem 9 úkolù), Ministerstvo zdravotnictví (58 % z celkem 36 úkolù)
a RVKPP (57 % z celkem 84 úkolù). Kompletní pøehled plnìní úkolu podle hlavního realizátora uvádí
tabulka 3. U Ministerstva spravedlnosti, které podklady neodevzdalo, vychází uvedené hodnocení koneèného stavu plnìní úkolù z informací od spolupracujících institucí.
Tab. 3: Pøehled plnìní úkolù Akèního plánu 2007–2009 podle hlavního realizátora
hlavní
realizátor
RVKPP

koneèný stav plnìní úkolu
splnìno
abs.
%

MZ

abs.
%

MŠMT

abs.
%

MV

abs.
%

MS

abs.
%

úkolù celkem

nesplnìno

èásteènì

nehodnotitelné

48

22

14

–

84

57 %

26 %

17 %

–

100 %

21

9

5

1

36

58 %

25 %

14 %

3%

100 %

17

10

5

–

32

53 %

31 %

16 %

–

100 %

11

6

4

2

23

48 %

26 %

17 %

9%

100 %

3

6

3

8

20

15 %

30 %

15 %

40 %

100 %
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hlavní
realizátor
MPSV

koneèný stav plnìní úkolu
splnìno
abs.
%

MZV

abs.
%

MS (GØVS)

abs.
%

GØC

abs.
%

MO

abs.
%

MPO

abs.
%

SNN

abs.
%

MF

abs.
%

MHMP

Abs.
%

IPPP

abs.
%

Mze

abs.
%

ÚV ÈR

abs.
%

úkolù celkem

nesplnìno

èásteènì

nehodnotitelné

9

4

3

1

17

53 %

23 %

18 %

6%

100 %

2

2

3

3

10

20 %

20 %

30 %

30 %

100 %

8

1

–

–

9

89 %

11 %

–

–

100 %

6

2

–

–

8

75 %

25 %

–

–

100 %

2

–

2

1

5

40 %

–

40 %

20 %

100 %

3

–

–

–

3

100 %

–

–

–

100 %

1

1

–

–

2

50 %

50 %

–

–

100 %

1

–

–

–

1

100 %

–

–

–

100 %

1

–

–

–

1

100 %

–

–

–

100 %

1

–

–

-

1

100 %

–

–

–

100 %

1

–

–

–

1

100 %

–

–

–

100 %

1

–

–

–

1

100 %

–

–

–

100 %

Poznámka: Nehodnotitelé znamená, e nebyly získány dostateèné informace pro zodpovìdné vyhodnocení aktivity.

Celkový pøehled splnìných úkolù
Celkovì se podaøilo splnit 52 % (abs. 88) vech aktivit Akèního plánu 20072009, èásteènì bylo splnìno 20 % (abs. 34), nesplnìných nebo nehodnotitelných aktivit bylo 29 % (49 aktivit). Nejvíce úkolù bylo splnìno v oblasti mezinárodní spolupráce (65 %), pak v oblasti potlaèování nabídky a vymáhání práva (60 %) a informace, výzkum, hodnocení (59 %), nejménì v oblasti primární prevence
(35 %) a koordinace a financování (40 %). Podrobný rozbor plnìní jednotlivých úkolù i s komentáøi je
uveden v elektronické verzi souhrnné zprávy hodnocení implementace Akèního plánu 20072009
(na pøiloeném CD nosièi), ve zkrácené verzi je uveden níe. Celkové zhodnocení splnìných/nesplnìných úkolù uvádí tabulka 4.
Tab. 4: Plnìní úkolù Akèního plánu 2007–2009 podle oblastí
oblast

celkem
úkolù

z toho
splnìno
abs.

%

z toho èásteènì splnìno

z toho nesplnìno

abs.

abs.

%

z toho
nehodnotitelné

%

abs.

%

prevence

20

7

35,0

5

25,0

8

40,0

–

–

léèba a následná
péèe

23

14

58,0

3

13,0

7

29,0

–

–

snižování rizik

17

7

41,0

7

41,0

3

18,0

–

–

potlaèování
nabídky

15

9

60,0

3

20,0

3

20,0

–

–

koordinace
a financování

30

12

40,0

9

30,0

9

30,0

–

–
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oblast

celkem
úkolù

z toho
splnìno
abs.

%

z toho èásteènì splnìno

z toho nesplnìno

abs.

abs.

%

z toho
nehodnotitelné

%

abs.

%

informace, výzkum,
hodnocení

44

26

59,0

6

14,0

12

27,0

–

–

mezinárodní spolupráce

20

13

65,0

1

5,0

5

25,0

1

5,0

170

88

52,0

34

20,0

47

28,0

1

1,0

celkem

Pozn.: Nehodnotitelé znamená, e nebyly získány dostateèné informace pro zodpovìdné vyhodnocení aktivity.

Faktory omezující realizaci aktivit a vyhodnocení jejich splnìní
V rámci hodnocení rezorty uvedly v pøedloených podkladech nìkteré problémové oblasti, které
mohly komplikovat samotné vyhodnocení úkolù akèního plánu. Patøily k nim:
n

n
n

n

n

n

stanovení formálních úkolù  akèní plán obsahoval aktivity, které jsou standardní souèástí práce
ministerstev, nebo obsahoval patnì definované úkoly,
dlouhodobé plánování aktivit akèního plánu s malou moností reflektovat aktuální situaci,
komplikovaný proces vytváøení akèního plánu generující chyby v gesèní odpovìdnosti (v urèování
hlavního odpovìdného realizátora úkolu),
rozdílné výchozí pøístupy rezortù k protidrogové politice (zákonné normy, vnitøní postavení, terminologie atd.),
èasová a personální nároènost pøípravy a zabezpeèení výkonu CZ PØES, která mìla vliv na plnìní
jiných úkolù,
legislativa v protidrogové politice  napø. zastavení legislativního procesu u nových právních norem v oblasti zdravotnictví nebo nedostateèné legislativní ukotvení primární prevence.

Nejvýznamnìjí splnìné aktivity Akèního plánu 20072009
K nejvýznamnìjím úkolùm, které se podaøilo zabezpeèit v období 20072009, patøí:
n
n
n
n
n
n

n

n

sputìní provozu elektronického registru substituèní léèby v roce 2008,
vytvoøení standardu pro léèbu virových hepatitid u uivatelù drog v roce 2008,
legislativní ukotvení nové zdravotnické profese adiktologa v roce 2008,
rozíøení substituèní léèby ve vìzení (v r. 2009 lo o 10 vìznic z 36),
vypracování návrhu indikátorù hodnocení aktivit sniování nabídky a prosazování práva,
stanovení opatøení ke sníení rizika zneuívání volnì prodejných léèiv obsahujících pseudoefedrin
 zaøazení léèiv s obsahem pseudoefedrinu do skupiny léèivých pøípravkù vydávaných bez lékaøského pøedpisu s omezením, a to od zaèátku r. 2009,
vypracování návrhu doporuèených hodnot pro posuzování znakù mnoství vìtí ne malé a ve
vìtím rozsahu skutkových podstat podle § 187a odst. 1 a 2 trestního zákona pro omamné a psychotropní látky s úèinností od 1. 1. 2010,
zabezpeèení úkolù vyplývajících z pøedsednictví Èeské republiky v Radì EU.

Mezirezortní spolupráce
Z údajù, které byly získány v podkladech od gestorù i od spolupracujících subjektù, vyplývá, e u èásti
úkolù, které mìly mezirezortní charakter, ke spolupráci spíe nedocházelo. Týká se to i úkolù, u kterých bylo doporuèeno zapojení (spolupráce) krajù do realizace aktivit, za které odpovídaly státní
organizace. Kdy se spolupracující subjekty na realizaci aktivity nepodílely, èasto uvedly dùvod, e
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SOUHRN ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKÙ
nebyly hlavním gestorem úkolu osloveny. To ale také znamená, e spolupracující subjekty garanty
v pøípadì jejích pasivity samy neoslovily a pøípadnì pøistoupily k øeení úkolu individuálnì bez koordinace s hlavním gestorem.
Vyuívání ukazatelù pro hodnocení splnìní úkolu
Akèní plán u kadé aktivity definoval ukazatele hodnocení úrovnì splnìní dané aktivity (tabulka 1).
Analýza poskytnutých podkladù vak ukázala, e rezorty a dalí subjekty ukazatele pro objektivní
monitorování a zhodnocení skuteèného naplnìní úkolu nevyuívají nebo si neuvìdomují jejich význam. U èástí úkolù nebyla data k ukazatelùm poskytnuta vùbec, nebo byla poskytnuta data, která
neodpovídala stanovenému ukazateli.
Jako objektivní ukazatel splnìní úkolu byl v akèním plánu èasto uvádìn konkrétní výstup z realizace
aktivity (metodika, standardy, výzkumné a jiné zprávy apod.). Tyto konkrétní výstupy mìly být pøedloeny RVKPP spolu s hodnocením akèního plánu, a to jak podle usnesení RVKPP è. 03/0609 bod
2 písm. c), tak také na základì úkolu 26.1 Akèního plánu 20072009. Nicménì ádný oslovený subjekt tyto výstupy sekretariátu RVKPP nepøedloil. Pøi zpracovávání souhrnné zprávy sekretariát
RVKPP nìkteré uvádìné výstupy sám aktivnì vyhledal z veøejnì dostupných zdrojù, pøevánì na internetu.
Výe finanèních prostøedkù na realizaci Akèního plánu 20072009
Souèástí hodnocení implementace Akèního plánu 20072009 byl zámìr zmapovat výi finanèních
prostøedkù, které se na realizaci akèního plánu vynaloily. Jen zlomek subjektù vak byl schopen tyto
informace poskytnout, proto nebylo moné plánovanou analýzu provést.
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PREVENCE
2 Prevence
Cíl 1: Fungující a úèinná koordinace primární prevence rizikového chování s jasnì vymezenými
kompetencemi subjektù
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis
splnìna realizace aktivity

1.1 Koordinovaná podpora a rozvoj
programù,
které zajišťují
specifickou
primární prevenci

MŠMT, RVKPP, ano
MPSV, MZ,
MV, MO, IPPP ve
spolupráci
s kraji, A.N.O.

popis stavu, kterého se reapotíže pøi realizaci aktivity, respektive pøíèiny nerealizování akti- lizací aktivity dosáhlo
vity

Vágnì definovaný úkol neumožòuje
zhodnotit, co koordinovaná podpora
znamená. Úkol byl proto zúžen jen na
samostantnou finanèní podporu programù specifické primární prevence
v rámci dotaèních øízení rezortù, bez
vìtší centrální koordinace.

MPSV se v souèasnosti nepodílí na
pøímé finanèní podpoøe programù
specifické primární prevence. Dotaèní øízení odboru sociálních
služeb tuto oblast nezahrnuje a dotaèní øízení odboru pro rodinnou politiku lze pøinejlepším oznaèit jako
K jiné (další) koordinované podpoøe podporující „pre-primární“ aktivity,
nedošlo a rezorty k ní ani nebyly vy- v žádném pøípadì však ne specifickou primární prevenci.
zvány.
Zaøazení rezortu MPSV mezi realizáNa podpoøe programù primární pretory bylo omylem.
vence se pøímo podílí MŠMT, IPPP,
MV – V rámci vládou schválené
RVKPP a MZ v rámci svých dotaèStrategie prevence kriminality na
ních titulù.
léta 2008–2011 (usnesení vlády
MO se na podpoøe specifické primár- è. 1150/2007) je øešena otázka
ní prevence podílí jen okrajovì
prevence kriminality v obecné
a v souèasné dobì se vùbec nepodílí rovinì kromì prevence drogových
MPSV a MV.
závislostí – problematika drog není
tedy v rámci uvedené strategie
øešena.
Proto MV v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni“
neobdrželo žádný projekt v pøedmìtné oblasti s žádostí o dotaci.

Programy specifické primární
prvence jsou pravidelnì každoroènì podporovány v rámci
dotaèních øízení jednotlivých
rezortù.

xxx
U MŠMT probíhá dotaèní politika
v rámci tøí programù:
Program I (urèeno školám a školským zaøízením – finance jsou pøidìlovány krajùm podle poètu žákù
a studentù ve školním roce). Dotace
školám a školským zaøízením jsou
krajem rozdìlovány výbìrovým øízením s ohledem na potøeby daného
regionu.
Program II (urèen NNO, vysokým
školám, školám a školským zaøízením a fyzickým osobám) a
Program III (urèen školským zaøízením pro výkon ústavní èi ochranné
výchovy nebo výchovnì preventivní
péèe) – u všech zmiòovaných programù jde vyslovenì o programy
specifické primární drogové prevence.

V rámci primární prevence
a její podpory prostøednictvím
dotací MŠMT bylo docíleno
rozšíøení spektra primárnì
preventivních programù, rozšíøení cílové skupiny, které
programy zasáhly. Bylo vzdìláno širší spektrum pedagogù
i nepedagogù, kteøí se primární prevenci zabývají.

MZ od roku 1993 vyhlašuje dotaèní
øízení Národní program zdraví –
projekty podpory zdraví, v nìmž je
zakomponována problematika prevence užívání legálních návykových
látek – kouøení a alkoholizmu.

Realizací 9 projektù zamìøených na primární prevenci kuøáctví a alkoholizmu bylo edukováno cca 10 000 osob. Cca
1000 osob bylo zapojeno do
projektu „Pøestaò a vyhraj“ –
zanechání kouøení.

Kvalitních projektù pøedložených do
dotaèního øízení MZ ÈR „Národní
program zdraví – projekty podpory
zdraví“ zamìøených na prevenci kuøáctví a alkoholizmu bylo v letech
2007–2009 pouze devìt.
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PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis
splnìna realizace aktivity
MO má ve svém rozpoètu vyèlenìné
prostøedky na Program protidrogové
politiky (aktivita è.38 621), kterými
jsou podporovány projekty vojenských útvarù a zaøízení (dále jen vojenské útvary). Zamìøení tìchto
projektù je v menší míøe do oblasti
specifické a ve vìtší míøe do oblasti
nespecifické primární prevence.
Správcem programù – Øeditelstvím
personální podpory – byly vydány
metodické pokyny k zabezpeèení
efektivního a úèelného využívání rozpoètových prostøedkù a realizace
vlastních projektù byla každoroènì
prùbìžnì vyhodnocována jednotlivými gestory (Velitelství podpory, Velitelství spoleèných sil, Hlavní velitelství Vojenské policie). Rezortní
komise pro prevenci SNJ, která je koordinaèním, poradním a iniciujícím
orgánem ministra obrany v oblasti
prevence SNJ, pøedkládala ministrovi
celkové vyhodnocení realizovaných
preventivních aktivit s návrhy na další
pøípadná nová preventivní opatøení.

1.2 Pravidelná jednání
„Pracovní
skupiny specifické
primární
prevence rizikového
chování“

MŠMT, RVKPP,
MPSV, MZ,
MV, MO, MPO,
IPPP, IKSP
ve spolupráci
s kraji, A.N.O.

spoluúèast
IPPP
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èásteènì V r. 2007 probìhla dvì jednání
Pracovní skupiny, která v souèasné
dobì pøipravuje kompletní dokument
„Standardy specifické primární
prevence“.

potíže pøi realizaci aktivity, respopis stavu, kterého se reapektive pøíèiny nerealizování akti- lizací aktivity dosáhlo
vity
Finanèní prostøedky, které požadovaly vojenské útvary na realizaci
pøedkládaných projektù prevence
v rámci rezortního Programu protidrogové politiky, nìkolikanásobnì
pøevyšovaly výši vyèlenìných prostøedkù na tento rezortní program.
Projekty byly z tohoto dùvodu pøepracovávány podle výše skuteènì
pøidìlených finanèních prostøedkù
na jejich realizaci.

Zvýšil se zájem vedoucích zamìstnancù o realizaci preventivních opatøení (nárùst poètu
projektù v oblasti protidrogové politiky). V projektech byla
preferována riziková skupina
osob ve vìku 25–35 let, které
byly nabízeny odpovídající
aktivity k naplnìní volného
èasu a zkvalitnìní jejich
života, který je spojen s odlouèeností od rodinných pøíslušníkù. Realizace stanovených vzdìlávacích aktivit
pøispìla k osvìtì všech zamìstnancù rezortu MO
v oblasti protidrogové problematiky.

Koordinace je obtížná s ohledem na MŠMT – Provázání dílèích
specifické realizace jednotlivých
aktivit zúèastnìných subjektù,
rezortù – rezortizmus.
vìtší informovanost.
MO – Zasedání skupiny byla realizována v minimální míøe.

Jednání PS prùbìžnì reflektuje situaci v oblasti primární
Témata projednávaná na jednání
Z hlediska MPSV závìry jednání PS prevence rizikového chování,
Pracovní skupiny jsou dále øešena na zasahují pøedevším do pùsobnosti význam pro MPSV spoèívá
pracovních jednáních krajských škol- rezortu MŠMT, které zastøešuje její v možnosti tyto trendy
ských koordinátorù prevence.
èinnost. Do budoucna se jeví jako aktuálnì sledovat a kooperoV roce 2008 probìhlo setkání
dùležité posílit spolupráci s dalšími vat pøi realizaci rezortních
opatøení.
pracovní skupiny primární prevence, odbory v rámci MPSV, zejména
z tohoto setkání vyplynula nutnost
s odborem rodiny a dávkových
MO – Zøízení skupiny a její
zøízení Výboru pro koordinaci
systémù tak, aby se lépe daøilo ko- výstupy ve stávajícím složení
primární prevence.
ordinovat aktivit obou rezortù
nesplnily svùj požadovaný
Pracovní skupina pøestala v roce
v oblasti pøedcházení rizikového
úèel. Zápis nebyl rozesílán
2008 fungovat.
chování dìtí a mladistvých.
èlenùm skupiny. Èlenové
skupiny nebyli seznámeni
s plánem èinnosti.
Pracovní skupina pro evaluaci certifi- xxx
kaèního procesu a rozšiøování standardù na všechny typy rizikového
chování se scházela na IPPP (svolávali jsme ji a koordinovali) od srpna
2007 do èervna 2009, kdy byla její
èinnost ze strany MŠMT ukonèena.
Byly revidovány všechny dokumenty,
certifikaèní proces a podstatná èást
práce na rozšíøení standardù na
všechny typy rizikového chování.
Frekvence schùzek jedenkrát za 1–2
mìsíce. Od srpna 2008 nedocházeli
opakovanì zástupci MŠMT, vázla komunikace s nimi, což se odráželo
v jednání skupiny.

Aktivita splnila svùj úèel,
vedla k informování všech
zúèastnìných, byly revidovány dokumenty i certifikaèní
proces, standardy rizikového
chování však zùstaly v rozpracované verzi.

PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

1.3 Metodic- MŠMT
ká a koordi- ve spolupráci
naèní setkání s RVKPP a kraji
v systému
vertikální spolupráce
MŠMT s kraji
v oblasti
primární
prevence
(krajští školští
koordinátoøi
prevence,
krajští protidrogoví koordinátoøi,
metodici
prevence
a zástupci
ÈŠI)
1.4 Vypracovat a zveøejnit
terminologickou pøíruèku
„Vybrané
pojmy
z oblasti
primární
prevence".

aktivita souhrnný popis
splnìna realizace aktivity
ne

potíže pøi realizaci aktivity, respopis stavu, kterého se reapektive pøíèiny nerealizování akti- lizací aktivity dosáhlo
vity

V r. 2007 se uskuteènila 3 setkání
xxx
krajských školských koordinátorù.
Obsah setkání: výmìna zkušeností,
diskuze a konzultace o aktuální
situaci v prevenci v krajích. Dále 1×
dvoudenní setkání subjektù v oblasti
prevence v kraji (koord. prevence,
protidrogoví koord., prevence kriminality, zástupce ÈSI – téma zlepšení
spolupráce participujících subjektù
v oblasti prevence na regionální
úrovni.

xxx

Aktivita byla realizovaná pouze 1× za
celé období Akèního plánu. sRVKPP
se na realizaci nepodílel.

MŠMT
ano
ve spolupráci
s RVKPP, MPSV,
MZ, MV, MO, MS

Byl vypracován terminologický
slovník, který je zveøejnìn na webu
MŠMT.

Nejednotnost mezioborové
prevence realizované na vertikální
i horizontální úrovni; zastaralost
pojmù (napø. sociálnì patologické
jevy apod.).

Sjednocení školské
terminologie.

Zástupci MZ ÈR ani SZU nebyli
k jednán pøizváni. MPSV – aktivita
byla realizována, ovšem zcela
v gesci MŠMT.

Cíl 2: Dostupné, kvalitní a efektivní programy primární prevence
aktivita/
èinnost

zodpoví- aktivita souhrnný popis
dal
splnìna realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity, respekti- popis stavu, kterého se realive pøíèiny nerealizování aktivity
zací aktivity dosáhlo

2.1 Vytvoøit standardy
specifické
primární
prevence rizikového
chování dìtí
a mládeže

MŠMT
ne
ve spolupráci
s RVKPP,
MPSV,
MZ, MV,
MO,
IPPP,
A.N.O.
a kraji

Centrum adiktologie ve spolupráci s IPPP
provedlo evaluaci zmínìného materiálu
a pøepracovalo jej na základì výstupù
z prvního bloku místních šetøení. Standardy prevence rizikového chování jsou nyní
pøipravovány ve spolupráci s pracovní
skupinou, koordinovanou IPPP (viz aktivitu
1.2).

Oblast prevence rizikového chování je xxx
velmi obsáhlá a specifická školským
terénem, který zabezpeèuje a jehož se
týká, což mìlo za následek zdlouhavé
vypracovávání novelizace standardù
a z toho dùvodu nebyl úkol v daném
termínu dokonèen.

pøíspìvek MZ
k této
problematice

Ve Vìstníku MZ 3/2008 bylo uveøejnìno xxx
Metodické opatøení k postupu lékaøù primární péèe pøi podezøení se syndromu
CAN.
Ve Vìstníku MZ 6/2008 byl uveøejnìn Metodický pokyn pro postup lékaøù pøi poskytování zdravotní péèe osobám ohroženým domácím násilím (DN).

MPSV se na její realizaci podílelo zcela
okrajovì pøi jednáních PS Specifické
primární prevence. MZ nebylo aktivnì
vyzváno ke spolupráci s MŠMT.
Cílem metodiky k syndromu
CAN je vèasná detekce
a postup pøi podezøení, resp.
zjištìní týrání, zneužívání a zanedbávání dìtí. Podle metodiky
k DN je na dìti, které vyrùstají
v prostøedí domácího násilí, nahlíženo jako na dìti se syndromem CAN. V obou pøípadech se
jedná o nepøímé øešení problematiky rizikového chování dìtí.

17

PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpoví- aktivita souhrnný popis
dal
splnìna realizace aktivity

2.2 Pilotní
ovìøení kvality programù specifické primární
prevence rizikového
chování
v Praze

RVKPP ne
ve spolupráci
s MŠMT,
MHMP
a NNO

Gesce sRVKPP byla dána formálnì
xxx
s ohledem na princip AP, kde jsou gesce
svìøovány ministerstvùm a sRVKPP.
Studii hodlal realizovat Magistrát hl. m.
Prahy. Ve znìní úkolu a v gesci MHMP
však studie provedena nebyla. Bylo realizováno hodnocení komunitního programu
primární prevence v mìstské èást Praha
6, realizátorem bylo Centrum adiktologie
1. LF UK a PrevCentrum o.s. Tato studie
byla publikována a pøedstavuje ovìøený
model hodnocení, použitelný i v jiných
programech.

xxx

2.3 Vytvoøit novou
verzi Manuálu dobré
praxe primární prevence

MŠMT
ne
ve spolupráci
s RVKPP,
MV

–

xxx

2.4 Vytvoøit a vést rejstøík certifikovaných
programù
specifické
primární
prevence rizikového
chování dìtí
a mládeže

MŠMT
ano
ve spolupráci
s IPPP

Provedeno ve spolupráci s IPPP. Rejstøík V rámci primární prevence bylo realije vytvoøen a prùbìžnì doplòován, aktuali- zováno nedostateènì certifikací programù.
zován. Zveøejòován na webu
www.ac.ippp.cz a pøedáván na MŠMT.
V rámci osvìty v oblasti primární prevence byl seznam i odkazy šíøeny mezi pedagogickou veøejnost (krajští i oblastní koordinátoøi prevence, školní metodici prevence).

2.5 Vytvoøit pøedpoklady pro
realizaci certifikovaných
programù
primární
prevence ve
školách
a školských
zaøízeních

MŠMT, èásteè- Tento úkol je plnìn v souvislosti s plnìním
MV
nì
úkolu vytvoøení standardù primární preve spoluvence rizikového chování.
práci
s kraji
a dalšími
zøizovateli škol
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potíže pøi realizaci aktivity, respekti- popis stavu, kterého se realive pøíèiny nerealizování aktivity
zací aktivity dosáhlo

xxx

Terén právnických osob vykonávajících èinnost škol a školských zaøízení
je velmi specifický a nelze hodnocení
kvality a standardizace realizovat ve
stejném duchu jako u ostatních poskytovatelù služeb.

Rejstøík vytvoøen a prùbìžnì
doplòován.

V tuto chvíli je zøejmé, že je
tøeba vytvoøit specifické standardy pro èinnost škol a školských zaøízení vyplývajících
z platné legislativy.

PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpoví- aktivita souhrnný popis
dal
splnìna realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity, respekti- popis stavu, kterého se realive pøíèiny nerealizování aktivity
zací aktivity dosáhlo

2.6 Podporovat proces
certifikací
programù
primární
prevence
jako nástroje
zvyšování
kvality

MŠMT
ano
ve spolupráci
s IPPP

Systém je nejednotný, pro poskytovatele služeb nepøehledný tím, že se certifikují (v pøípadì, realizují-li seprogramy primární i sekundární prevence)
u dvou certifikaèních agentur.
Potíže v prùbìhu aktivity lze rozèlenit
do tøí kategorií:
1) Obtíže v poètu žadatelù o certifikace, který je nižší než pùvodní pøedpoklad. Pøíèinou je možnost certifikovat
pouze programy prevence užívání návykových látek, nikoli celé spektrum rizikového chování, zatím neexistují
Standardy celého rizikového chování.
Také krajské úøady proto mnohde nepodmiòují udìlení dotace certifikací.
2) Druhou problematickou oblastí, je
dlouhodobì nevyhovující komunikace
s MŠMT, též v dùsledku èetných personálních zmìn na stranì MŠMT,
tento stav mìl dopad na koordinaci
práce na jednotlivých dokumentech
i na prùbìh procesu certifikací
primární prevence (opoždìné pøidìlení
finanèních prostøedkù apod.).
3) Náhlé ukonèení aktivity Agentury
pro certifikace bez udání dùvodu
a pøedchozí komunikace v èervenci
2009 ze strany MŠMT, pøíkazem z 6.
7. 2009. Návaznost aktivity je nejasná,
nové žádosti pùvodnì mìla AC vyøizovat v provizorním režimu pouze do
konce roku 2009.

Pøi IPPP ÈR byla zøízena Agentura pro certifikace (AC) (1. 7. 2006). Dne 2. 10.
2006 po vyškolení certifikátorù a vytvoøení
základních dokumentù (etického kodexu,
certifikaèního øádu a metodiky místního
šetøení) byl zahájen proces certifikace
programù primární prevence. Žadatelùm
o certifikaci bylo nabídnuto školení. Od
prosince 2006 do 30. 6. 2009 prošlo certifikací celkem 41 zaøízení pro 56 programù. Podmínkám certifikace vyhovìlo 35
zaøízení s 50 programy. Podklady ze
všech místních šetøení v tìchto zaøízeních
byly pøedány MŠMT, Výboru pro udìlování certifikací.
V roce 2008 byla provedena rozsáhlá evaluace celého certifikaèního procesu. Na
základì získaných informací byly evaluovány a pøepracovány základní dokumenty
(standardy, Certifikaèní øád a metodika
místního šetøení, inovuje se metodika pro
certifikátory). Revidované standardy
a Certifikaèní øád a metodika místního šetøení byly 18. 12. 2008 projednány
a schváleny poradou vedení.
Èinnost AC byla zastavena 16. 7. 2009.

Od prosince 2006 do 30. 6.
2009 prošlo certifikací celkem
41 zaøízení pro 56 programù.
Podmínkám certifikace
vyhovìlo 35 zaøízení s 50
programy.
V roce 2008 byly evaluovány
a pøepracovány základní dokumenty (Standardy, Certifikaèní
øád a metodika místního šetøení,
inovuje se metodika pro certifikátory). RVKPP a MŠMT stanovilo certifikaci jako jednu
z podmínek pro získání státní
dotace. Aktivita dlouhodobì
plnila svùj úèel.

Cíl 3: Dostupné programy cílené primární prevence a vèasné intervence zamìøené na nejvíce
ohroené cílové skupiny
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

3.1 Prùbìžnì
vzdìlávat pedagogické pracovníky
v zaøízeních pro
výkon ústavní
a ochranné výchovy v oblasti rizikových forem chování s dùrazem na
problematiku užívání návykových
látek

MŠMT ano
ve spolupráci
s IPPP

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování aktivity

Prostøednictvím OPØO MŠMT – Insti- xxx
tutem pedagogicko-psychologického
poradenství bylo realizováno vzdìlávání pracovníkù daných typù zaøízení
v oblasti primární prevence zamìøených i na problematiku užívání návykových látek.
Realizována byla øada kurzù. Pro vedoucí vychovatele Vzdìlávací a poradenská podpora vedoucích vychovatelù školských zaøízení pro výkon Úv,
OV. I a II. Dále byl realizován kurz Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dìtí a mládeže jako volitelný
pro pedagogické pracovníky ústavní
a ochranné výchovy. Další kurzy pro
zmínìné pracovníky: Korektivní, resocializaèní a socioterapeutická práce
se skupinou, realizováno v letech
2008, 2009. Komunitní principy
a efektivní øízení týmu ve VÚ a dìtských domovech. Dále Extrémní poruchy chování – realizováno v roce
2008 ve Frýdku Místku a Jindøichovì
Hradci. Volitelnì mohli vstoupit do
výcviku v integrované supervizi. Dále
mohli tito pracovníci volit celou øadu
kurzù ze vzdìlávací nabídky IPPP.

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo
Kurzy úspìšnì probìhly a byly evaluovány nebo ještì aktuálnì probíhají.
Pro svùj úspìch budou opakovanì
nabízeny ve vzdìlávací nabídce.
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PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

3.2 Pracovní semináø pro pedagogické pracovníky
dìtských domovù
se školou, diagnostických
ústavù a výchovných ústavù v oblasti rizikových
forem chování
s dùrazem na
problematiku užívání návykových
látek:
a) dvoudenní speciální semináø,
b) nabídka dalších
vzdìlávacích programù prostøednictvím IPPP

MŠMT ano
ve spolupráci
s IPPP

2.–3. 10. 2007 se uskuteènil racovní xxx
semináø pro pedagogické pracovníky
dìtských domovù, dìtských domovù
se školou, diagnostických ústavù
a výchovných ústavù. Prezentace jednotlivých lektorù jsou zveøejnìny na
internetových stránkách MŠMT a nabídka vzdìlávacích programù je k dispozici na webových stránkách IPPP.

Zvýšení informovanosti o dané problematice.

3.3 Informovat
zøizovatele dìtských domovù
o prevenci rizikového chování dìtí
a mládeže s dùrazem na problematiku užívání návykových látek:
a) dvoudenní speciální semináø,
b) nabídka dalších
vzdìlávacích programù prostøednictvím IPPP

MŠMT ano
ve spolupráci
s IPPP

Na pracovní semináø pro pedagogické xxx
pracovníky (2.–3. 10. 2007) (viz
výše) byli také pozváni øeditelé dìtských domovù, jejichž zøizovateli jsou
kraje èi jsou soukromé. Semináøe se
zúèastnilo 44 øeditelù. Pøíslušní vedoucí pracovníci odborù školství byli
o výsledcích akce informováni prostøednictvím vedoucích pracovníkù
výše zmiòovaných školských zaøízení.
Nabídka vzdìlávacích programù je
k dispozici na stránkách IPPP.

Zvýšení informovanosti o dané problematice.

3.4 Pøipravit
MŠMT
a ovìøit specifické
pøístupy prevence
v zaøízeních pro
ústavní a ochrannou výchovu
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aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

ne

Byla realizována výzkumná studie
MŠMT na dané téma.

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

Zde je dùležité vyhodnocení,
xxx
jaký typ prevence je
možné/potøebné aplikovat,
vzhledem k tomu, že zaøízení
jsou urèena pro naøízenou
ústavní a ochrannou výchovu
a tudíž je zde na místì minimálnì prevence sekundární až terciární. S tím souvisí, zda pøesahy, které souvisí s výchovným
pùsobením, nepovedou k tomu
vìnovat se i prevenci sekundární u dìtí a mládeže.

PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

3.5 Podpora realizace preventivních a kontrolních
aktivit u rizikových
profesních skupin
v oblasti užívání
návykových látek

RVKPP èásteènì K realizaci aktivity hlavním gestorem
ve sponedošlo. Tøi rezorty pøistoupily
lupráci
k plnìní úkolu individuálnì.
s MZ,
MO – Rizikové skupiny, kterým byla
MPSV,
vìnována zvýšená pozornost v rámci
MŠMT,
realizovaných preventivních aktivit,
MO,
byly stanoveny s ohledem na speciMV,
fiènost rezortu MO. Mezi cílové skupiMPO
ny s vyšší mírou rizikového chování
byli zaøazeni žáci vojenské støední
školy, vojáci v základní pøípravì,
vojáci – studenti Univerzity obrany
a vojáci nasazovaní do zahranièních
operací. U vojákù byla pozornost všeobecnì zamìøena na vìkovou skupinu 25–35 let bez rozlišení hodnostních sborù. U této skupiny je zaznamenán nejpoèetnìjší výskyt SNJ. Preventivní aktivity byly smìøovány i ke
kategorii obèanských zamìstnancù
rezortu MO. Z hlediska provádìní kontrolních èinností mají všichni vojáci
zákonem stanovenou povinnost podrobit se vyšetøením na pøítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.
Od roku 2008, kdy byly vytvoøeny
podmínky k realizaci laboratorního vyšetøení osob na OPL (kanabinoidy,
opiáty, amfetaminy a kokain), vèetnì
finanèního zabezpeèení, jsou tato vyšetøení každoroènì provádìna
u vojákù novì pøijatých do služebního
pomìru, u vojákù pøed nasazením do
zahranièí a po návratu, u vybraných
vojákù a obèanských zamìstnancù
vojenských útvarù podle požadavkù
vedoucích zamìstnancù.
Ostatní preventivní kontroly byly realizovány ve stanoveném rozsahu interním normativním aktem – rozkazem
ministra obrany è. 20/2005 Vìstníku
MO. Dodržování zákazù v oblasti prevence bylo u vojenských útvarù a zaøízení kontrolováno nejménì ètyøikrát
roènì a o výsledcích kontrol a stanovených opatøeních k odstranìní zjištìných nedostatkù byly poøízeny zápisy.
Pozornost kontrol byla zamìøena na
detekci alkoholu, dodržování zákazù
kouøení, dodržování zákazu prodeje
a podávání alkoholických nápojù
v prodejnách umístìných ve vojenských objektech. Kontrolní èinnosti
byly realizovány orgány Vojenské policie, vedoucími zamìstnanci, nadøízenými orgány vojenských útvarù
v rámci provádìní jejich tematických
kontrol.
MPO se podílelo na této aktivitì
formou konzultací se zástupcem rezortu MO ve VZR. Cílem bylo definovat rizikové pracovní skupiny i z pohledu ostatních rezortù.

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

Problém s uchopením úkolu,
Stabilizace stavu ve výskytu OPL
zejména se stanovením okruhu v rezortu MO.
cílových osob v rámci gesce
nìkterých ministerstev, která se
mìla na úkolu podílet.
Na základì výsledku konzultací
MPO s MO uplatnilo MPO
v èervnu 2007 pøi aktualizaci
AP zásadní pøipomínku, že bez
anonymního statistického šetøení (u profesních skupin pacientù) není možné z pohledu
MPO definovat rizikové profesní
skupiny a tedy ani realizovat
preventivní a kontrolní opatøení
(aktivity).
Reakce ze strany MZ na poskytnutí anonymních statistických údajù, které by umožnily
definovat rizikové profesní skupiny, byla spíše odmítavá s tím,
že ze strany ošetøujícího lékaøe
není možné taková data o pacientovi poskytnout. Aktivity tak
lze realizovat pouze u rezortù,
které jsou samy schopny definovat rizikové skupiny. MPO takovou možnost nemá. Z hlediska plnìní aktivit byly alespoò
definovány podmínky, za
kterých je možné opatøení plnit.

RVKPP nedisponuje dostateènými finanèními prostøedky,
aby sama finanènì podporovala tyto preventivní aktivity.
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PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

3.6 Vyhlašovat, MŠMT, èásteènì MŠMT informaci neposkytlo. K plnìní
podporovat, finan- MO, MV
úkolu se vyjádøily MV a MO.
covat a monitoroMV – Rizikové skupiny byly definovávat programy priny pouze v rámci policejních škol MV
mární prevence
(VPŠ a SPŠ MV v Praze; VPŠ a SPŠ
užívání návykoMV v Holešovì; VPŠ MV v Brnì, Jihvých látek pro rizilavì, Pardubicích; Školské úèelové
kové profesní skuzaøízení MV v Praze-Ruzyni). Konkrétpiny na základì
nì se jedná o:
provedené analýzy
– žáky ètyøletého maturitního vzdìlávání ve studijním oboru „Bezpeènostnì právní èinnost“,
– policisty novì pøijaté do služebního
pomìru k Policii ÈR (kvalifikaèní pøíprava – základní odborná pøíprava policistù),
– policisty studující kvalifikaèní a další
odbornou pøípravu (vyšší odborné
vzdìlávání, specializaèní kurzy
a kurzy další odborné pøípravy ze speciálních policejních útvarù a služeb).
Jsou prùbìžnì provádìny namátkové
kontroly studentù všech typù policejních škol MV na alkohol a drogy, ke
kterým používají kalibrované detekèní
pøístroje Digital Alkohol Detektor CA
2000 a DRUGVIPE 5. Užití návykových látek nebylo u studujících v policejních školách MV zaznamenáno.
Preventivní a kontrolní aktivity jsou
prùbìžnì aktualizovány a revidovány.
Vzhledem k uvedeným zjištìním, nedochází tedy k samostatnému vyhlašování a financování programù specifických preventivních programù.
MO – Jako cílové skupiny s vyšší
mírou rizikového chování byli stanoveni žáci vojenské støední školy,
vojáci v základní pøípravì, vojáci –
studenti Univerzity obrany a vojáci nasazovaní do zahranièních operací. Pozornost byla zamìøena na vìkovou
skupinu 25–35 let bez rozlišení hodnostních sborù, u níž je nejpoèetnìjší
výskyt SNJ. Z rezortního Programu
protidrogové politiky, na jehož realizaci jsou každoroènì vyèlenìny
v rozpoètu MO rozpoètové prostøedky, byly podporovány projekty
primární prevence vojenských útvarù
zamìøené na uvedené cílové skupiny.
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potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

Policejním prezidiem ÈR a Generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru ÈR
nebyly definovány rizikové
profesní skupiny, tudíž nedošlo
k realizaci následných aktivit.

Rizikové skupiny byly definovány
pouze v rámci policejních škol MV.
Z prùzkumu dostupných informací
vyplynulo, že u studentù nebylo zaznamenáno užití návykových látek,
preventivní a kontrolní aktivity jsou
prùbìžnì, podle potøeby aktualizovány.

MO – Zapojení do uvedené
aktivity je realizováno pouze na
vnitrorezortní úrovni, protože
rezort MO z prostøedkù vyèlenìných v rezortním rozpoètu na
realizaci Programu protidrogové politiky nepodporuje financování služeb a programù NNO.
Externí subjekty jsou rezortem
MO využívány zejména
v oblasti odborného vzdìlávání
v oblasti prevence. Finanèní
prostøedky jsou využívány
pouze na podporu projektù vojenských útvarù a zaøízení zamìøených do oblasti protidrogové politiky.

PREVENCE
Cíl 4: Jednotný sbìr dat v oblasti primární prevence
aktivita/ zodpoví- aktivita souhrnný popis realizace aktivity
èinnost dal
splnìna

potíže pøi realizaci popis stavu, kterého se realizací
aktivity, respektive aktivity dosáhlo
pøíèiny nerealizování aktivity

4.1 Definovat
základní
výkony
pro sbìr
dat v oblasti primární
prevence
rizikového chování.

MŠMT ano
ve spolupráci
s IPPP
a ÈŠI,
RVKPP,
ve spolupráci
s MV,
MPSV,
MZ, MO,
A.N.O.,
NNO
a kraji

Databáze pro primární prevenci PrevData –
xxx
vývoj od r. 2006, dosud v pilotním provozu,
ostrá verze od kvìtna 2008, plánováno pilotní
využití i pro školy. Podle seznamu a definic
výkonù v aplikaci PrevData upraveny tabulky
výkonù primárnì preventivních programù v prùbìžné/závìreèné zprávì projektù dotovaných
RVKPP za r. 2008. V listopadu NMS ve spolupráci s Prevcentrem uspoøádalo semináø pro
uživatele PrevData. PrevData ke stažení na
www.drogovesluzby.cz – portálu, který slouží
jako komunikaèní platforma uživatelùm aplikací
UniData a PrevData.

Databázová aplikace PrevData a UniData umožòují poskytovatelùm programù primární prevence
a ostatním drogovým službám zaznamenávat,
sledovat a vykazovat porovnatelné údaje o poskytování služeb.

4.2 Dotazníková
šetøení
mezi pedagogickými
pracovníky zamìøená
na prevenci rizikových
forem
chování

MŠMT ne
ve spolupráci
s kraji
a RVKPP

Byla realizována dílèí šetøení v rámci jednotlixxx
vých regionù. Z realizovaných analýz potøeb byly
definovány krajské strategie prevence.

xxx

NMS ve spolupráci s MŠMT realizovalo
v r. 2009 dotazníkový prùzkum zamìøený na používání alkoholových a drogových testù, plošného namátkového testování a drogových psù na
základních a støedních školách v ÈR. Výsledky
jsou stále vyhodnocovány. Dílèí výsledky prùzkumu byly publikovány ve VZ 2008.

Cíl 5: Úèinná právní opatøení v oblasti primární prevence rizikového chování
aktivita/
èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivi- potíže pøi realizaci aktivity, respektive
splnìna ty
pøíèiny nerealizování aktivity

5.1 Analyzovat souèasnou
platnou
právní
úpravu
(pøedpisy)
v oblasti
primární
prevence

MŠMT,
ne
MS ve
spolupráci
s MZ, MV
a MPSV

xxx

pøíspìvek
MZ k této
problematice

MZ pøedložilo do legislativního
xxx
procesu (Legislativní rada vlády)
návrh novely vyhl. è. 56/1997
Sb., kterou se stanoví obsah
a èasové rozmezí preventivních
prohlídek, ve znìní vyhl.
è. 183/2000 Sb. a vyhl.
è. 372/2002 Sb.

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Primární prevence není zcela systémovì Vytvoøení návrhu novelizací vyhlášek
legislativnì ukotvena.
vztahujících se k primární prevenci
(napø. vyhláška è. 72/2005 Sb.).

Tento návrh rozšiøuje náplò provádìní preventivních prohlídek v oboru
praktický lékaø pro dìti a dorost
rovnìž o problematiku vylouèení
známek týrání, zneužívání a zanedbávání dítìte, poèátkù rùzných závislostí a rizikového chování dítìte, pouèení o zdravém životním stylu, posouzení funkènosti rodiny.
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PREVENCE
aktivita/
èinnost

zodpovídal

5.2 Vyme- MŠMT
zit pracovní
pozice
a kompetence školního metodika prevence, metodika prevence
a krajského
školského
koordinátora prevence
v právní
úpravì

aktivita souhrnný popis realizace aktivi- potíže pøi realizaci aktivity, respektive
splnìna ty
pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se realizací

ne

Ukotvení pozice školního metodika
prevence a metodika prevence.

Vyhláška è. 72/2005 Sb. Definu- Absence ukotvení krajského školského
je v pøíloze standardní èinnost
koordinátora prevence.
školního metodika prevence
a metodika prevence.

aktivity dosáhlo

Aktivity realizované nad rámec Akèního plánu 20072009 v oblasti primární prevence
(pracovní) název
aktivity

zodpovídal

období realizace

cíl aktivity

obsah aktivity

výstupy

2007–2008

n.a.

V letech 2007–2008 probíhalo ovìøování programu EUDAP v rámci
projektu ESF VIP-Kariéra, ve spolupráci s 1. LF UK – Centrem adiktologie.

Zacvièení odborníkù ve školách
v aplikaci programu EUDAP, ovìøení
funkènosti školních psychologù ve
vztahu k realizaci primární prevence
ve školách.

Centrum pre2007–2008
vence Sdružení
Podané ruce

n.a.

Základ celé práce tvoøí výzkum,
jehož cílem bylo – pomocí kvantitativních metod s využitím postupù
kontrolované experimentální studie
– srovnat z rùzných hledisek efektivitu dvou programù (besed a dramatických lekcí) realizovaných na
základních školách v mìstském
prostøedí Centrem prevence Sdružení Podané ruce.

Získané aktuální informace o situaci
v populaci, jíž jsou programy primární prevence urèeny, a o vývojových trendech, a pøedevším identifikovat silné a slabé stránky obou porovnávaných forem programù primární prevence vzhledem ke zvoleným ukazatelùm efektivity.

Ovìøení programu IPPP
EUDAP

Ovìøení úèinnosti
programù Centra
prevence
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LÉÈBA A NÁSLEDNÁ PÉÈE
3 Léèba a následná péèe
Cíl 6: Dostupná, kvalitní a provázaná sí léèby a následné péèe pro uivatele legálních
i nelegálních drog
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizace
aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

6.1 Koordinovaná podpora
a rozvoj programù léèby a následné péèe

MZ,
èásteènì Informace a komentáøe o plnìní
RVKPP,
úkolu pøedložily RVKPP, MZ, MPSV,
MPSV,
MV a A.N.O.
MS, MV
RVKPP, MZ a MPSV vypisují dotaèní
ve spoluøízení na podporu programù protidropráci
gové politiky zamìøených i na péèi
s kraji,
(léèbu a následnou péèi) o klienty se
obcemi, se
závislostí na návykových látkách.
SNN ÈLS
Také kraje podporují fungování a doJEP, zdrastupnost sítì služeb v rámci svých
votními povlastních dotaèních øízení.
jišťovnami
MV se na aktivitì nepodílelo zdravota A.N.O
nictví v rámci MV v souèasné dobì
nemá žádné zdravotnické ani nezdravotnické zaøízení, které by poskytovalo odbornou péèi závislým osobám,
ani není se zøízením takového pracovištì poèítáno. Pro zamìstnance
a pøíslušníky PÈR a HZS ÈR je
potøebná odborná péèe zajišťována
v mimorezortních zaøízeních, pøípadné øešení závislosti na omamných
a psychotropních látkách je øešeno
propuštìním pøíslušníka ze služebního pomìru, neboť tento stav není sluèitelný s èinností pøíslušníka PÈR
nebo HZS ÈR.

Pøíliš vágní zadání úkolu, nejasné,
v èem má koordinovaná podpora
spoèívat. Úkol se zúžil na finanèní
podporu programù ze strany rezortù. Aktivitu nelze hodnotit jako koordinovanou, problémem je rezortizmus a nekoordinovaný pøístup
pøi vyhlašování priorit dotaèních
øízení rezortù.
V prùbìhu období nedošlo k rozvoji služeb vùbec. Na druhou stranu
stanovený závazek rozvoje tìchto
programù nemusí vždy odpovídat
reálné potøebì mezi uživateli a zadavateli služeb.
Obecnì ale platí, že je nedostatek
finanèních prostøedkù, které by
bylo potøeba pro danou oblast vynaložit. Ze strany MZ v prùbìhu let
došlo ke snížení objemu finanèních
prostøedkù vìnovaných této oblasti
(viz sloupec Indikátory plnìní aktivity).
Služby následné péèe jsou jako
souèást systému sociálních služeb
financovány v dotaèním øízení
MPSV v souladu s jeho nastavením. Vzhledem k rozdílným
normám, ze kterých vychází oba
dotaèní systémy, je možnost koordinace takovéto podpory minimální, respektive dotaèní systém
MPSV neumožòuje zvýhodnìní èi
nezvýhodnìní urèitého segmentu
služeb.

Programy léèby a následné péèe
jsou pravidelnì každoroènì podporovány v rámci dotaèních
øízení jednotlivých rezortù.
Pøevažuje však pouze formální
koordinace, která nepøináší nic
nového a není schopna své
vlastní reflexe; pomohla by zásadní zmìna organizaèního
rámce a financování (A.N.O.).

6.2 Pøíprava
metodického
pokynu (v návaznosti na zákon
379/2005 Sb.),
který upravuje
specifické podmínky poskytování typù odborné péèe u osob
závislých na tabákových výrobcích, alkoholu
nebo jiných návykových látkách
ve zdravotnických i nezdravotnických zaøízeních, které speciální úpravu vyžadují

MZ
ne
ve spolupráci
se SNN
ÈLS JEP,
RVKPP, MP
SVMŠMT,
MV a zdravotními pojišťovnami

Metodický pokyn bude navazovat
na plnìní a výstupy úkolu 6.3
a 6.5.

xxx

xxx
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LÉÈBA A NÁSLEDNÁ PÉÈE
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna
6.3 Stanovit
minimální personální a vìcné požadavky pro obor
návykové látky
do pøipravované
vyhlášky o personálním
a vìcném vybavení zdravotnických zaøízení

souhrnný popis realizace aktivity

MZ
èásteènì Bìhem roku 2007 a 2008 byl ve
ve spoluspolupráci s odbornými spoleènostpráci s odmi a dalšími subjekty pøipraven návrh
bornou
vyhlášky, kterou se stanoví požadavspoleèností
ky na minimální technické a vìcné
a pojišťovvybavení zdrav. zaøízení a na mininami
mální personální zabezpeèení zdravotních služeb. Tento návrh byl zpracován jako provádìcí pøedpis k reformnímu zákonu o zdravotních službách. Zákon byl v prosinci 2008
pøedán do vlády a dále do poslanecké snìmovny (návrh vyhlášky byl pøílohou).
Vzhledem k tomu, že zákon o zdravotních službách nebyl dosud pøijat,
nemohl být vydán provádìcí pøedpis.
Bylo pøistoupeno k náhradnímu
øešení. Pùvodnì pøipravený návrh byl
pøepracován podle zmocnìní § 12a
odst. 2 zákona è. 20/1966 Sb.,
o péèi o zdraví lidu.

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizace
aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

Dùvodem nesplnìní termínu je nepøijetí zákona o zdravotních
službách, jež obsahoval zmocnìní
k vydání vyhlášky. Toto si vynutilo
náhradní øešení – kompletní pøepracování struktury návrhu
a následné vytvoøení dvou samostatných vyhlášek.

Aktivita nebyla uskuteènìna.

Problémy pøípravy spoèívaly
v obtížném vyjednávání všech
zúèastnìných subjektù – poskytovatelù péèe, odborné zdravotnické
veøejnosti a plátcù zdravotní péèe,
jelikož se musel hledat kompromis
mezi poznatky vìdy a finanèními
možnostmi úhrady péèe.
Vyhláška o požadavcích mùže být
vydána po dohodì s komorami
(zákonná úprava).

Pøi pøípravì bylo dosaženo následujícího stavu:
Jsou navrženy dvì samostatné
vyhlášky – vyhláška o požadavcích na vìcné a technické
vybavení zdravotnických zaøízení
a vyhláška o požadavcích na
personální vybavení zdravotnických zaøízení. První vyhláška
bude v blízké dobì, po schválení
poradou vedení MZ, zaslána do
pracovních komisí Legislativní
rady vlády. Druhá je v souèasné
dobì pøedložena profesním organizacím (komorám) v souladu
s ustanovením zmocòovacího
zákona ke koneèným úpravám
a pøipomínkám.

R. 2008: po mnoha složitých jednáních byl vytvoøen pracovní návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
na minimální technické a vìcné vybavení zdravotnických zaøízení a na
minimální personální zabezpeèení
zdravotních služeb.
R. 2009 a 2010: zpracování nového
zadání – pøepracování pùvodního
návrhu na dvì samostatné vyhlášky,
z toho vyhláška o požadavcích na
vìcné a technické vybavení zdravotnických zaøízení prošla vnitøním a na
pøelomu roku 2009/2010 i vnìjším
pøipomínkovým øízením – pøipomínky
byly vyrovnány. Nyní je návrh vyhlášky pøipraven k pøedložení legislativní
radì vlády.
Vyhlášku o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zaøízení
mají nyní k dispozici profesní organizace (komory) ke koneèným
úpravám a pøipomínkám.
6.4 Metodická
podpora plánování sociálních
služeb, vèetnì
tìch pro uživatele drog, na regionální a místní
úrovni

MPSV
ano
ve spolupráci s kraji
a obcemi

6.5 Pøíprava
nového systému
ustanovování
specializovaných
pracovišť (vèetnì
pracovišť pro
substituèní
léèbu) a iniciace
metodické
úpravy jejich
funkce

MZ
èásteènì Problematika je øešena v rámci
ve spoluPracovní skupiny pro návykové
práci se
nemoci pøi MZ, a to v rámci
SNN ÈLS
koncepce adiktologické péèe.
JEP a zdravotními pojišťovnami
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MPSV realizuje pøímou metodickou
podporu prostøednictvím zamìstnancù odboru sociálních služeb a sociálního zaèleòování. Prostøednictvím
vlastního projektu, financovaného
z prostøedkù operaèního programu
rozvoje lidských zdrojù, byli proškoleni krajští metodici plánování rozvoje
sociálních služeb a byla vytvoøena
série metodických pøíruèek, distribuovaných na kraje a obce a zároveò
pøístupných na webových stránkách
odboru.

Jako nejzávažnìjší komplikace se
v danou chvíli jeví zákonná povinnost plánovat na úrovni krajù,
ovšem bez povinností obcí se do
tohoto procesu zapojit. Problematické je rovnìž stanovování potøebnosti služeb na celostátní úrovni.

Do procesu plánování se
zapojily všechny kraje
a v souèasné dobì také
338 obcí.

Vzhledem k významnosti koncepce xxx
je neustále diskutována odborníky
a dochází k úpravám a doplnìním.

LÉÈBA A NÁSLEDNÁ PÉÈE
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizace
aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

6.6 Zajistit
MZ
plnou úhradu
alespoò jednoho
substituèního
pøípravku systémovým
zpùsobem

Ministerstvo zdravotnictví hradí
nákup metadonové (generické) substance pro všechna substituèní metadonová centra v ÈR. Jako HVLP
(hromadnì vyrábìný léèivý pøípravek), tj. dostupný v lékárnách na
pøedpis, jsou v ÈR registrovány
prozatím jen pøípravky s obsahem
buprenorfinu (Subutex, Suboxone).
Od 1. února 2010 je na základì rozhodnutí SÚKL èásteènì hrazen pøípravek Suboxone 8 mg. Èásteèná
úhrada jednoho balení (7 sublingválních tablet) ze zdravotního pojištìní
byla stanovena ve výši 629,72 Kè.
Maximální cena v lékárnì byla urèena
ve výši 890,76 Kè, spoluúèast
pacienta je tedy 231,04 Kè +
poplatek 30,00 Kè. Aby byl
Suboxone hrazen ze zdravotního pojištìní, musí jej pøedepsat psychiatr
nebo lékaø s odborností „Návykové
nemoci“ v rámci substituèní léèby
závislosti na opioidech. Terapie je
urèena pro užití u dospìlých a dospívajících nad 15 let, kteøí souhlasili
s léèbou závislosti. Léèba se nehradí
pøi nonadherenci (nespolupráci
pacienta). Za nonadherenci se
považuje napøíklad nedodržení
schématu pøedepsaných plánovaných návštìv. Další podmínka pro
úhradu Suboxone stanoví, že léèba
probíhá ve specializovaných (vybraných) zdravotnických zaøízeních
(symbol S), což mimo jiné znamená,
že úhrada probìhne pouze za
podmínky, že ZZ pøedepíše preparát
na hromadný recept (tzv. žádanku)
a pacient jej tedy získá zcela zdarma
a doplatek hradí ZZ. To v zásadì
znamená, že ve vìtšinì ambulantních
zdravotnických zaøízení je takový
zpùsob úhrady ze zdravotního pojištìní nerealizovatelný.

Vázaní úhrady na specializované
centrum a nemožnost úhrady
v pøípadì preskripce na recept pacientovi.

Metadon je v omezeném poètu
„metadonových center“ (cca
15–20 center vèetnì programù
ve vìznicích) zdarma, Suboxone
viz informace v sloupci
Souhrnný popis realizace
aktivity.

ano
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LÉÈBA A NÁSLEDNÁ PÉÈE
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizace
aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

6.7 Spustit
a zajistit provoz
elektronického
registru substituèní léèby,
analýza pøínosù
registru a v návaznosti na to
další opatøení

MZ
ve spolupráci
s ÚZIS

V novele zákona è. 379/2005 Sb.
byla stanovena pro všechny lékaøe
bez ohledu na odbornou specializaci
povinnost hlásit pacienty podstupující substituèní léèbu. Do té doby se
vedla evidence pouze za metadonovou léèbu ve vybraných zdravotnických zaøízeních. Díky tomu se dal
pøedpokládat nárùst poètu hlásících
zdravotnických pracovišť do Národního registru uživatelù lékaøsky indikovaných substituèních látek (dále
NRULISL) i poètu hlášených pøípadù
substituèní léèby. Registr byl uveden
do zkušebního provozu v létì 2007,
po zbytek roku však pøetrvávaly technické problémy s aplikací.
Probìhla distribuce pøístupù pro
úèastníky zkušebního provozu
a manuálu pro zadávání dat do
registru (manuál byl pak znovu distribuován v rozšíøené verzi po vyøešení
technických problémù). V roce 2007
probìhly práce na zmìnì dosavadní
technologie (kdy byla evidence
pacientù provádìna s písemným
souhlasem pacienta na „Hlášení substituèní léèby závislosti na opiátech“)
na webovou aplikaci. Realizace byla,
na základì výbìrového øízení zadána
firmì Deltax. V listopadu 2007 byla
zahájena registrace zdravotnických
zaøízení do této aplikace a její ostrý
provoz.
K únoru 2010 bylo v NRULISL zaregistrováno 92 ZZ. V r. 2009 hlásilo
pacienty do registru cca 30 ZZ,
léèeno bylo cca 1600 osob. Mimo
registr se stále nachází desítky až
stovky lékaøù poskytujících substituci
a stovky až tisíce pacientù na substituci.
Pravidelnì se schází Rada NRULISL,
jejímiž èleny jsou zástupci pøíslušných orgánù a institucí a odborné veøejnosti.

Po uvedení registru do zkušebního
provozu v létì 2007 pøetrvávaly
technické problémy s aplikací.
Proto byla v r. 2008 nainstalována
nová verze webové aplikace. Byly
odstranìny všechny nedostatky,
reklamované u dodavatele. Byla
vytvoøena rozšíøená verze uživatelské pøíruèky, jež pøispìje k jednoduššímu a rychlejšímu využívání
tohoto registru.
Neustávající problémy s lékaøi,
kteøí nerespektují zákon a nehlásí
své pacienty do NRULISL.
Hlavním nedostatkem realizace
webové aplikace registru je zatím
nižší poèet registrovaných pracovišť poskytujících substituèní
léèbu, než je souèasný reálný stav.
Opaènì lze konstatovat, že èást
pracovišť poskytujících substituèní
léèbu porušuje ustanovení zákona
è. 379/2005 Sb.

Spuštìním ostrého provozu
webové aplikace NRULISL byl
splnìn primární úèel tohoto
registru – možnost zdravotnických zaøízení poskytujících substituèní léèbu ovìøit si pøed zahájením léèby, zda pacientovi již
není poskytována substituèní
terapie v jiném zdravotnickém
zaøízení. Tím by se mìlo zabránit
vícenásobné preskripci a úniku
substituèní látky na nelegální trh.

6.8 Vytvoøit
standard pro
léèbu virových
hepatitid u uživatelù drog
a následnì se
standardem
seznámit lékaøe

SNN ÈLS ano
JEP ve
spolupráci
Èeskou hepatologickou spoleèností, zdravotními pojišťovnami
a MZ
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ano

Informace hlavním garantem úkolu
n.a.
nebyla pøedložena.
Nicménì návrh standardu byl vypracován pracovní skupinou Èeské hepatologické spoleènosti (ÈHS) ÈLS
JEP, Spoleèností infekèního lékaøství
(SIL) ÈLS JEP a Spoleèností pro
návykové nemoci (SNN) ÈLS JEP.
Tento návrh byl pøedán na Ministerstvo zdravotnictví ÈR (OZP), prošel
oponenturou a následnì byl vydán ve
Vìstníku Ministerstva zdravotnictví
ÈR jako Standard pro léèbu virových
hepatitid u uživatelù drog. Standard
vychází z doporuèených postupù
„Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem
hepatitidy C (HCV)“ a „Diagnostika
a léèba chronické virové hepatitidy
B“ pracovní skupiny ÈHS a SIL ÈLS
JEP, které jsou pravidelnì aktualizovány podle posledních poznatkù.

Popis souèasného stavu vypracovala Èeská hepatologická
spoleènost ÈLS JEP. Naleznete
jej v pøíloze – viz níže.

LÉÈBA A NÁSLEDNÁ PÉÈE
Cíl 7: Komplexní znalosti zdravotnických i nezdravotnických pracovníkù o rizicích, prevenci,
léèbì a následné péèi závislostí
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivi- popis stavu, kterého se realizací aktivity
ty, respektive pøíèiny ne- dosáhlo
realizování aktivity

7.1 Podpora
vzdìlávaní ambulantních lékaøù
(praktických
lékaøù, psychiatrù atd.) v substituèní léèbì
vèetnì osvìdèení, které opravòuje tuto léèbu
provádìt

SNN ve
ne
spolupráci
s MZ, IPVZ
a dalšími
odbornými
lékaøskými
spoleènostmi

Informace nebyla hlavním garantem
úkolu dodána.

7.2 Zmapování
stavu pregraduální výuky a specializaèního
vzdìlávání
o problematice
závislostí
v rámci studia
lékaøù a zdravotnických pracovníkù, podpora
rozšíøení

MZ
ne
a MŠMT
(ve spolupráci s ÈŠI)
a ve spolupráci s fakultami
a zøizovateli
škol

Nelékaøská povolání – v roce 2007 xxx
probìhlo spoleèné jednání MZ
a MŠMT na dané téma, kterého se
úèastnila koordinátorka adiktologie
MŠMT Bc. Simona Sedláèková. Na
jednání bylo navrženo øešení nutnosti
implementace protidrogové politiky
v pregraduálním i postgraduálním
vzdìlávání. Koordinátorka na jednání
Asociace øeditelù zdravotnických
škol pøednesla problematiku a taky
nutnost edukace smìrem od zdravotnických vzdìlávacích institucí
k ostatním nezdravotnickým školám.
Do vzdìlávacích programù zdravotnických škol je protidrogová problematika zaèlenìna napø. do oblasti výchovy ke zdraví. Pregraduální výuka
lékaøù probíhá na jednotlivých lékaøských fakultách v rùzném rozsahu,
napø. na 1. LF UK Praha je pøedmìt
Adiktologie.

xxx

7.3 Zohlednit
specifika oboru
návykové látky
pøi revizi odborností v pøíloze
zákona
è.95/2004 Sb.

MZ
ve spolupráci se
SNN

ano

Podle vyhlášky è. 185/2009 Sb. je
nástavbový obor Návykové látky.

Aktivita splnila úèel.

ano

Nelékaøská zdravotnická profese byla xxx
zakotvena do novely zákona
è. 96/2004 Sb., platnost novely je od
1. 7. 2008. V souèasné dobì je ve finální fázi pøíprav na MZ akreditovaný
kvalifikaèní kurz v oboru Adiktolog.
Kurz bude realizován na 1. LF UK po
schválení novelizace vyhlášky
è. 39/2005 Sb. 1. LF UK má souèasnì akreditovaný bakaláøský studijní
program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Adiktologie v prezenèní a kombinované formì studia.

7.4 Legislativní MZ
ukotvení nové
zdravotnické
profese – adiktologa

Manuál substituèní terapie xxx
byl v gesci odboru OZS.
Manuál doposud není doMZ instruovalo SNN, jaké podklady je konèen, ale pøedpokládá
tøeba pøipravit pro certifikovaný kurz se, že MZ za jeho vyprapro praktické lékaøe. MZ v rámci
cování celkem vynaloží
svého dotaèního øízení v r. 2008 vy- èástku blížící se 1 mil.
èlenila prostøedky na pøípravu manu- korun.
álu pro praktické lékaøe.

xxx

Po ukonèení akreditovaného kvalifikaèního
kurzu v oboru Adiktolog závìreènou
zkouškou je úèastník tohoto kurzu pøipraven k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu.
Za výkon povolání adiktologa se považuje
èinnost v rámci preventivní, léèebné a rehabilitaèní péèe v oboru adiktologie, to je
prevence a léèba závislostí na návykových
látkách a dalších závislostí.
Úèastník kurzu se uplatní ve všech typech
drogových služeb, zejména v preventivnì
výchovných zaøízeních a organizacích,
všech typech ambulantních drogových
služeb (ordinace, poradny, stacionáøe,
substituèní programy atd.), v lùžkových
zaøízeních (psychiatrické kliniky a léèebny,
terapeutické komunity, zaøízení následné
péèe atd.) a dále v zaøízeních urèených
poskytujících nízkoprahové služby (streetwork, K-centrum). Úèastník kurzu se dále
uplatní ve školách a školských zaøízeních,
státní správì a specializovaných oblastech
jako jsou vìzeòství, armáda a policie.
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Cíl 8: Dostupná a kvalitní léèba pro uivatele drog ve vìznicích
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

8.1 Vybudová- MS (GØVS) ano
ní nových kapacit a podpora
stávající èinnosti
terapeutických
center pro uživatele drog

Pod termín Terapeutické centrum
VS ÈR zaøazuje SPO.
Formy zacházení s odsouzenými
jsou individuální a skupinové,
øízené a volné. Øízených aktivit
terapeuticko-výchovného programu
se musí odsouzený úèastnit minimálnì v rozsahu 21 hodin týdnì
(jedná se zejména o pracovní terapii, speciální výchovné aktivity
a vzdìlávací aktivity). Stìžejním
prvkem terapeuticko-výchovného
programu je realizace odborné terapie zámìrnì a plánovitì pùsobící
k úpravì nebo redukci poruch.

Rozšiøování kapacit stávajících
SPO bude možné realizovat za
pøedpokladu vyšší finanèní podpory
z oblasti investic. Vzhledem k neúmìrnému nárùstu poètu vìznìných osob, se kterým souvisí nedostatek investièních finanèních
prostøedkù a nedostatek odborných
zamìstnancù, nelze v pøípadì
zmìny aktuálního stavu rozšiøovat
v budoucích letech kapacity SPO –
specializovaná oddìlení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování zpùsobenou užíváním psychotropních látek – oddìlení bez naøízení ochranné léèby v ústavní
formì, tzn. dobrovolná léèba.

14. 7. 2009 vstoupilo v platnost
nové vnitøní naøízení (norma)
è. 42/2009, kterým se stanoví pravidla pro zøizování a èinnost oddìlení specializovaného pro výkon
trestu odsouzených s poruchami
duševními a poruchami chování ve
vazebních vìznicích a vìznicích VS
ÈR. Uvedený pøedpis je aktualizací
bývalého vnitøního pøedpisu z roku
2004, který upravoval též oblast
specializovaných oddìlení.
Uvedené naøízení jednotnì upravuje
kritéria zaøazení, vyøazení, terapeutické programy vycházejí ze stávajících standardù odborné zpùsobilosti pro zaøízení a programy
poskytující odborné služby problémovým uživatelùm a závislým na
návykových látkách, apod.

8.2 Zachování MS (GØVS) ano
bezdrogových
zón se souèasným spektrem
jejich fungování

Bezdrogové zóny byly od r. 2007
zøízeny ve všech vìznicích a vazebních vìznicích, tzn. v celkem 35
vìznicích. V roce 2008 došlo ke
zmìnì profilace a v roce 2009 byla
zøízena další, v poètu už 36. vìznice. Z uvedených dùvodù jsou
v souèasné dobì tedy v roce 2009
zøízeny bezdrogové zóny celkem
v 34 vìznicích z 36.
V r. 2009 bylo pøipraveno nové
vnitøní naøízení (norma), které bude
ujednocovat protidrogovou politiku
Vìzeòské služby ÈR. Pøedpokládaná platnost je od 1. dubna 2010.
Bezdrogové zóny budou diferencovány na standardní a terapeutické.
Systém péèe o odsouzené bude
probíhat v souladu se Standardy
odborné zpùsobilosti pro zaøízení
a programy poskytující odborné
služby problémovým uživatelùm
a závislým na návykových látkách,
apod.
V r. 2009 VS ÈR rozšíøila stávající
druhy monitoringu drog testování
(napø. vstupní plošné, u jedincù zaøazených v substituèní léèbì,
apod.) o další typy – tedy na
8 druhù (viz. Popis stavu...).

Neúmìrný nárùst vìznìných osob,
nedostatek finanèních prostøedkù
na nákup panelových testù a proplacení konfirmací zapøíèinilo snížení rozsahu testování v rámci VS
ÈR.
Výkaznictví organizaèních jednotek
(vìznice a vazební vìznice) zahrnuje vzhledem k pøechodu na nový
systém (rozšíøení testování o další
typy) celou øadu nepøesností, které
bude tøeba do konce r. 2009
upravit.

V souèasné dobì r. 2009 existuje
8 druhù testování:
1) vstupní plošné testování v rámci
vstupní prohlídky ve vazbì pøi nástupu k VV nebo VTOS u odsouzených s délkou trestu vyšší než
4 mìsíce,
2) náhodné (systematické) testování u 5 % obvinìných vykonávajících vazbu déle jak 4 mìsíce (nejpozdìji do desátého dne následujícího mìsíce),
3) pololetnì prùbìžnì 15 % odsouzených s ukonèením testování
k poslednímu dni každého pololetí,
4) cílené testování v pøípadì podezøení z nelegálního užití drog nebo
psychotropních látek, podle rozhodnutí øeditele vìznice nebo jeho
zástupce,
5) formou cíleného testování na základì rozhodnutí generálního øeditele VS ÈR nebo jím povìøeného
zamìstnance,
6) testování v rámci substituèní
léèby; vždy ètvrtletnì 100 % léèených,
7) testování odsouzených vykonávajících trest v bezdrogové zónì,
SPO a oddìleních specializovaných
pro výkon ochranného léèení protitoxikomanického v ústavní formì;
vždy ètvrtletnì 20 % odsouzených,
8) u zamìstnancù VS ÈR formou
cíleného testování v pøípadì podezøení z nelegálního požití drogy
nebo jiné psychotropní látky, podle
rozhodnutí øeditele vìznice nebo
jeho zástupce.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

8.3 Poskytová- MS (GØVS) ano
ní substituèní
léèby ve vìznicích

V r. 2007 byla substituèní léèba
metadonem (dále jen SL) poskytována ve dvou vìznicích (Vazební
vìznice Praha-Pankrác, Vìznice
Pøíbram) z 35 vìznic.
Od 1. 1. 2008 byla léèba rozšíøena
do dalších 8 vìznic (Vazební vìznice Praha-Ruzynì, Vìznice Rýnovice, Vazební vìznice Litomìøice, Vazební vìznice Brno, Vìznice Ostrava, Vìznice Opava, Vìznice Kuøim,
Vìznice Bøeclav).

8.4 Spolupráce MS (GØVS) ano
Vìzeòské služby ve spolupøi poskytovaní práci s NNO
služeb NNO ve
vìznicích vèetnì
financování

Protidrogové služby ve vìznicích
xxx
zajišťují dva typy NNO: zástupce
sdružené v Sekci drogových služeb
ve vìzení A.N.O. a zástupce, kteøí
nejsou sdruženi ve zmiòované
sekci.
Zástupci NNO sdružení v Sekci
A.N.O. pracovali v r. 2008 v 5 vazebních vìznicích a 12 vìznicích.
Druhý typ NNO poskytoval protidrogové služby ve 2 vazebních
vìznicích a 8 vìznicích.
Co se týká všeobecné spolupráce
s NNO, tak 35 vìznic ze 36 (36.
vìznice vznikla v èervenci 2009)
spolupracuje se subjekty NNO.

8.5 Zajištìní
MS ve spo- ne
následné péèe lupráci
ve spolupráci
s NNO
s NNO a vzájemná informovanost o využití
služeb

Výkaznictví týkající se poètu vìznìných osob využívajících služeb
NNO se r. 2007 a r. 2008 odlišovalo od poètù uvádìných Sekcí drogových služeb A.N.O. Problematika
výkaznictví je øešena v rámci pracovní skupiny složené ze zástupcù
NNO a VS ÈR, více viz informace
ve sloupci Alternativní výsledky.

8.6 Efektivní
MS (GØVS) ano
využívání stávajících kapacit
ochranné i dobrovolné léèby ve
vìzení

viz informace úkol è. 8.1 - sloupec Absence zákonné úpravy ochranné VS ÈR monitoruje jednak poèet
Popis stavu…
léèby ve vìzení.
osob, které prošly specializovaným
oddìlením – ochranná léèba
ústavní (SOUL), dále poèty zahájených a dokonèených léèeb.

8.7 Zvýšení
MS (GØVS) ano
kapacity pro
ochrannou
i dobrovolnou
léèbu ve vìzení,
která probíhá na
specializovaných oddìleních

viz informace úkol è. 8.1 - sloupec Absence zákonné úpravy ochranné xxx
Popis stavu…
léèby ve vìzení.

8.8 Zpracování MS (GØVS) ano
metodiky
opatøení u osob
s pozitivním
nálezem
alkoholu a OPL
pøi nástupu do
vazby èi výkonu
trestu nebo
v prùbìhu vazby
èi výkonu trestu

Byl zpracován Metodický list
xxx
è. 19/2007, kterým se vydává
ošetøovatelský standard è. 20
„Postup pøi laboratorním stanovení
alkoholu (etylalkoholu) v krvi“,
který stanoví jednotný postup zdravotnických pracovníkù pøi odbìru
krve na etylalkohol zamìstnancùm
a osobám ve výkonu vazby
a výkonu trestu v zaøízeních
Vìzeòské služby ÈR.

Aktivita plní svùj úèel, pro který
V r. 2008 se v 7 z 10 vytypovaných vìznic realizovala SL. Dùvo- byla zavedena.
dem nerealizování SL byla zpravidla absence kmenového lékaøe.

Vyhodnocení spolupráce se nachází vždy ve Výroèní zprávì (NMS) ve
vìcech drog v ÈR.
Od konce roku 2008 se pravidelnì
1× za ètvrtletí scházejí zástupci
NNO se zástupci VS ÈR, zároveò
byla v r. 2009 vytvoøena pracovní
skupina zabývající se spoleènými
tématy apod.

Vìznìné osoby po propuštìní
xxx
z výkonu trestu odnìtí svobody
nemají ze zákona žádnou povinnost
informovat kmenovou vìznici
o svém aktuálním životì. Z tohoto
dùvodu bylo výkaznictví týkající se
„poètu osob v kontaktu se zaøízeními následné péèe po ukonèení
výkonu trestu“ øešeno na pracovní
schùzce zástupcù NNO a VS ÈR,
konané dne 26. 3. 2009, kde zástupci NNO pøislíbili poskytnout
pomoc, ponìvadž tato èást indikátoru spadá do jejich gesce.

xxx
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

8.9 Vzdìlávání MS (GØVS) ano
v oblasti drogových závislostí
pro pracovníky
Vìzeòské Služby
ÈR, kteøí jsou
klíèovými
osobami v preventivním
pùsobení
v oblasti drog na
vìznìné osoby,
vèetnì zajištìní
odborných stáží
a externí supervize

Pøehled jednotlivých kurzù viz
n.a.
sloupec Indikátory/ukazatele plnìní
aktivity.

n.a.

8.10 Zmapová- MS (GØVS) ne
ní potøeby psychosociálního
výcviku pro
odborné zamìstnance
Vìzeòské služby
ÈR, kteøí jsou
v kontaktu s odsouzenými
jedinci v oblasti
drogové problematiky, a zajištìní finanèních
prostøedkù
k realizaci
tohoto výcviku

Vzhledem k tomu, že v r. 2009
n.a.
vstoupilo v platnost nové naøízení,
které upravuje problematiku zacházení ve všech typech specializovaných oddìlení a zároveò s ohledem
na nové jednotné protidrogové
naøízení (pøedpokládaná platnost
od 1. 4. 2010 – viz aktivitu 8.2), se
provádí analýza potøebného vzdìlávání všech odborných zamìstnancù participujících na èinnosti specializovaných oddìlení, tzn.
v r. 2009 se pokryly stávající
potøeby ve vztahu k sebezkušenostním psychoterapeutickým
výcvikùm a v r. 2010 bude k dispozici výstup ohlednì této problematiky s ohledem na výše uvedené.

V roce 2009 se uskuteènily následující kurzy:
1) sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. OBSAH VÝCVIKU:
nácvik psychoterapeutických
technik vedoucích ke zvýšení
osobní kapacity a zvládnutí zátìžových situací – úèast: 26 osob,
2) sebezkušenostní výcvik v dynamické, hlubinnì orientované psychoterapii – jedná se o pìtiletý kurz
pro vybrané zamìstnance VS ÈR.

Cíl 9: Stanovení vhodné indikace klientù k typu péèe
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, res- popis stavu, kterého se realizací
pektive pøíèiny nerealizování akti- aktivity dosáhlo
splnìna
vity

9.1 Zmapovat
a popsat indikaci klientù,
prùbìh léèby,
její ukonèení
a pøedávání klientù do dalších
typù služeb

RVKPP
ne
ve spolupráci s MZ,
MPSV,
A.N.O. a vysokými školami

Aktivita se zaèala realizovat na
Nedostatek odborných kapacit
pùdì odborné spoleènosti SNN
v SNN.
z iniciativy MZ, RVKPP a 1. LF.
Existují pouze pracovní výstupy,
které budou dále upøesòovány
a dopracovávany. („Doporuèené
postupy v adiktologii“). K tomu
vznikne 3. bøezna pracovní skupina
pøi SNN.

9.2 Vytvoøit
manuál indikace
pro jednotlivé
typy léèby
(vèetnì duálních
diagnóz)

RVKPP ve
ne
spolupráci
s MZ, MPSV,
A.N.O. a vysokými školami

xxx
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xxx

Aktivita souvisí s pøedchozím
xxx
úkolem, který nebyl v stanoveném
termínu splnìn.

SNIOVÁNÍ RIZIK
4 Snižování rizik
Cíl 10: Sniování rizik zdravotních pokození souvisejících s uíváním drog
aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci ak- popis stavu, kterého se realizací
tivity, respektive pøíèi- aktivity dosáhlo
ny nerealizace aktivity

aktivita/èinnost

zodpovídal

10.1 Koordinovaná podpora
a rozvoj programù, které zajišťují
poradenství,
vzdìlávání a motivaèní trénink
uživatelù drog
v prevenci pøedávkování a infekèních onemocnìní a které
je mohou ovlivòovat smìrem
k bezpeènìjšímu
životnímu stylu,
léèbì, abstinenci

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZ, MS,
MV a MPSV

RVKPP, MZ a MPSV podporují projekty kontaktních a poradenských služeb a terénních
programù v rámci svého dotaèního øízení. Kolik
programù bylo podpoøeno viz sloupec Indikátory/ukazatele plnìní aktivity.

Problém s definováním n.a.
úkolu – pøíliš vágní
zadání úkolu, nejasné,
v èem má koordinovaná podpora spoèívat.
Docházelo tedy jenom
k „individuální" finanèní
podpoøe ze strany rezortù v rámci jejích dotaèních titulù.
K jiné (další) koordinované podpoøe nedošlo
a rezorty k ní ani nebyly
vyzvány.

10.2 Podpora
regionální dostupnosti výmìnných programù
jehel a støíkaèek
za základì identifikovaných potøeb

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZ,
kraji, obcemi
a NNO

RVKPP, MZ a MPSV podporují projekty kontaktních a poradenských služeb a terénních
programù v rámci svého dotaèního øízení. Kolik
programù bylo podpoøeno viz sloupec Indikátory/ukazatele plnìní aktivity.
Kraje podporují fungování a dostupnost sítì
služeb v rámci svých vlastních dotaèních
øízení.
Centrum adiktologie ve spolupráci s ÈLnK
a NMS realizovalo výzkum zamìøený na zmapování harm reduction a dalších adiktologických služeb v lékárnách a spolupráci lékáren
v systému harm reduction služeb (pøedevším
spolupráce na distribuci/výmìnì injekèního
náèiní) – viz napø. VZ za r. 2008.
V r. 2008 a 2009 probìhla øada aktivit smìrem
k mapování distribuce želatinových kapslí jako
perorální harm reduction alternativy injekèní
aplikace drog, zejména pervitinu – viz napø. VZ
za r. 2008.
V r. 2009 realizovalo o.s. Proadis projekt „Lékárny a uživatelé drog“ s podporou RVKPP.

Problém s definováním n.a.
úkolu – pøíliš vágní
zadání úkolu, nejasné,
v èem má koordinovaná podpora spoèívat.
Docházelo tedy jenom
k „individuální“ finanèní
podpoøe ze strany rezortù v rámci jejích dotaèních titulù.
K jiné (další) koordinované podpoøe nedošlo
a rezorty k ní ani nebyly
vyzvány.

10.3 Informovat
pracovníky lékáren o možnostech zapojení se
do preventivních
opatøení; identifikace „rizikových
receptù“ a realizace dalších
opatøení s tím
souvisejících

MZ
ano
ve spolupráci s RVKPP,
ÈLnK,
orgány èinnými v trestním øízení
a kraji

Na MZ probìhlo jednání s prezidentem lékárnické komory a zástupci Spoleènosti pro návykové látky ÈLS JEP. V Medical Tribune, v pøíloze pro lékárníky, vyšel informaèní materiál
ohlednì možnosti zapojení lékáren do preventivních protidrogových opatøení. Materiál zkoncipovalo Centrum adiktologie.
Dále bylo dohodnuto s prezidentem ÈLnK informovat v rámci pøednášek studenty 5. roèníku farmacie o možnostech preventivních opatøení lékáren v protidrogové problematice.
Dále Centrum adiktologie ve spolupráci s MZ,
které výzkum grantovì podpoøilo, provedlo dotazníkové šetøení ve všech lékárnách v ÈR.
Byly dotazovány jak na indikátor/ukazatel è. 1
(Odhad poètu prodaných injekèních støíkaèek
typických pro aplikaci drog), tak na ukazatel
è.3. (Sledování poètu zachycených „rizikových
receptù“). Výstupy byly prezentovány v rámci
Pracovní skupiny pro návykové nemoci pøi MZ.
Probíhá jednání o úhradách výkonù lékárníkùm
v rámci prevence užívání drog.

V pøípadì vypracování
metodického pokynu
upravujícího postup
v pøípadì zadržení „rizikového receptu“ nedošlo na jednáních
s ÈLnK ke konsenzu.
Podle ÈLnK nelze toto
jednoduše metodicky
upravit, jelikož chybí legislativní opora, tj. definice receptu.

Nárùst povìdomí lékárníkù
o možnostech se realizovat v této
oblasti, nárùst povìdomí spoleènosti o této možnosti. Nebylo splnìno v roce 2007, ale až v roce
2008/2009.
Problematika rizikových receptù
nebyla realizována vùbec, neexistuje legislativa, která by to umožòovala øešit. Záchyt rizikového receptu nemá žádnou smysluplnou
následnou èinnost. Policie to
neøeší, škoda nevzniká pøi vlastním záchytu receptu. Pokud
škoda vznikne, je už na recept lék
vydán a pachatele nelze dohledat.
Metodika záchytu a øešení mùže
být zpracována až s pøijetím legislativy s uvedením patøièného
postihu za padìlání receptu.
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aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

ano
10.4 Vytváøet le- MZ
gislativní i nele- ve spoluprágislativní opatøení ci s RVKPP
odstraòující pøípadné bariéry
vstupu a nadbyteèné regulace
testování uživatelù drog na VHC
a HIV formou
rychlého testu

Na základì jednání MZ a výrobcù v 1. pololetí
2009, lze použít rychlé testy v požadované
kvalitì podle platné legislativy (viz § 7 zákona
è. 123/2000 Sb.) v ÈR pro testování uživatelù
na HIV. Do popisu práce novì definovaného
nelékaøského zdravotnického oboru adiktolog
patøí i odbìry biologického materiálu k provedení laboratorních diagnostických vyšetøení.

10.5 Spolupráce RVKPP, MZ èásteè- Ze strany NMS byla systematicky podporována
nízkoprahových ve spoluprá- nì
spolupráce zdravotních ústavù (ZÚ) a nízkoslužeb a zdravot- ci s NNO
prahových zaøízení (pøedevším vzhledem k neních ústavù v obdostupnosti rychlých testù na infekèní choroby
lasti monitorování
v nízkoprahových zaøízeních, kdy spolupráce
a prevence inse ZÚ mìla zajistit pokraèování testování pro
fekèních oneklienty), byl vytvoøen adresáø všech regionálmocnìní v popuních pracovišť ZÚ spolu s informacemi o testolaci injekèních
vání na infekèní choroby v ZÚ, zveøejnìn na
uživatelù drog
www.drogy-info.cz a rozeslán zaøízením.

potíže pøi realizaci ak- popis stavu, kterého se realizací
tivity, respektive pøíèi- aktivity dosáhlo
ny nerealizace aktivity
Absence rychlých testù n.a.
na VHC s certifikátem
CE pro trh Evropské
unie.

Služby testování
HIV/AIDS a virových
hepatitid neprovádí
všechny zdravotní
ústavy a nikoliv za stejných podmínek, síť
zdravotních ústavù není
v tomto ohledu koordinována a konsolidována.

Na jaøe 2009 provedlo NMS prùzkum testování
infekcí v nízkoprahových zaøízeních za r. 2008
(viz sloupec Popis stavu...).
MZ – Za uvedené období bylo rovnìž zdravotními ústavy uskuteènìno cca 20 semináøù
a pøednášek zamìøených na protidrogové téma
(pøednášky a besedy na školách, semináøe pro
nízkoprahová centra a nevládní organizace, pro
základní organizace Èeského èerveného køíže,
semináøe pro pracovníky mìstských a obecních úøadù). Zdravotnì výchovná èinnost se
dále realizuje prùbìžnì v ordinacích oèkování
zdravotních ústavù a v poradnách zdravotních
ústavù a byla prùbìžnì provádìna též pracovníky sídla a regionálních dislokovaných pracovišť Státního zdravotního ústavu v Praze. Pracovišť po celé ÈR bylo k 31. 12. 2009 celkem
22.

Byl vytvoøen adresáø všech regionálních pracovišť zdravotních
ústavù spolu s informacemi
o upomínkách testování na infekèní choroby v ZÚ, zveøejnìn na
www.drogy-info.cz a rozeslán zaøízením. Zatímco ještì v roce
2006 uvádìl SZÚ 64 poraden
HIV/AIDS na zdravotních ústavech, od zaèátku r. 2008 dochází
vlivem restrukturalizace zdravotních ústavù vèetnì Státního zdravotního ústavu k redukci poètu
regionálních poraden HIV/AIDS.
Z prùzkumu testování infekcí
v nízkoprahových zaøízeních za
r. 2008 provedeného NMS na
jaøe 2009 vyplývá, že s nízkoprahovými programy spolupracují
jen 4 zdravotní ústavy – Pardubice, Ústí n. L., Plzeò a È. Budìjovice. Jedná se o výrazný pokles
v síti poradenských pracovišť na
zdravotních ústavech, ještì
v r. 2006 uvádìl SZÚ 64 poraden
HIV/AIDS na zdravotních ústavech. Jedná se pravdìpodobnì
o dùsledek probíhající reorganizace v síti orgánù ochrany veøejného zdraví.
K 31. 12. 2009 fungovalo 23 testovacích míst v rámci zdravotních
ústavù a 91 míst ostatních – nemocnice, soukromé laboratoøe,
které poskytují taktéž základní informace.
Aktivity MZ – Zvýšení povìdomí
o prevenci infekèních onemocnìní mezi populací.

10.6 Zøízení modelového pracovištì pro léèbu
somatických
komplikací u uživatelù drog
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MHMP
ano
ve spolupráci s RVKPP,
MZ, odbornými spoleènostmi
a zdravotními pojišťovnami

Tímto se zabývá REMEDIS s.r.o., které je ne- xxx
státním zdravotnickým zaøízením a je dlouhodobì podporováno z rozpoètu HMP. Podle informace MUDr. Øeháka, který je zástupcem organizace, je minimálnì financován z MZ, do
jehož gesce by tato služba patøila nejvíce.

xxx
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Cíl 11: Sniování rizik spjatých s uíváním konopných látek, syntetických drog uívaných na
taneèní scénì, tìkavých látek a alkoholu a spojených s jiným návykovým chováním
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

11.1 Podpora RVKPP
èásteènì V r. 2008 byla studentkou oboru adikaktivit snižování ve spoluprátologie ve spolupráci s NMS vypracorizik na taneèních ci s A.N.O.
vána bakaláøská práce Metodika harm
akcích
reduction a preventivních programù
v prostøedí zábavy v ÈR, která zmapovala využívání, aplikaci a vytváøení
metodických dokumentù pro práci
s rekreaèními uživateli drog. Analýza
by mìla posloužit jako východisko pro
vytváøení budoucích metodik.
Jiná diplomová práce byla zpracována
na téma: Možnosti rozvoje systému
harm reducion služeb poskytovaných
terénním programem CPPT na taneèních akcích.
V prostøedí noèní zábavy byl po delší
dobì výraznìjším pokusem oživit aktivity smìøující ke snižování rizik rekreaèního užívání drog projekt Safer Party
Tour. Projekt vznikl z iniciativy obèanského sdružení Chilli.org v r. 2008,
probíhá na vybraných letních festivalech a spolupracuje na nìm nìkolik
neziskových organizací. Souèástí projektu je rozsáhlá evaluace zahrnující
napø. dotazník mapující užívání alkoholu a ilegálních drog mezi návštìvníky párty.

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny

popis stavu, kterého se realizací

nerealizování aktivity

aktivity dosáhlo

Momentálnì jsou v platnosti
materiály zpracované ještì pracovní skupinou „Prevence zneužívání syntetických drog“
v r. 2003 „Doporuèený postup
pøi provádìní preventivních intervencí na taneèních akcích“
(Valnoha, 2003) a materiál
„Bezpeènìjší tanec“, shrnující
hlavní doporuèení pro bezpeènìjší organizace taneèních akcí
(Zábranský a Kubù, 2003)
Iniciátory jsou zatím spíše jedinci; chybí systémová podpora.

Byl vytvoøen systematický
pøehled využívaných metodik
v nízkoprahových programech,
který bude využit pøi zpracování
èi aktualizaci stávajících metodik.

11.2 Informaèní
aktivity zamìøené
na rekreaèní uživatele taneèních
drog, na uživatele
konopných drog,
na problematiku
zneužívání psychoaktivních lékù
a alkoholu a na
nový trend užívání kokainu
a cracku v ÈR

RVKPP
èásteènì NMS se podílelo na pøípravì informaè- n.a.
ve spolupráních materiálù pro rekreaèní uživatele
ci s MZ,
drog formou letákù, které byly využity
SNN ÈLS
v rámci projektu Safer Party Tour.
JEP a A.N.O.
NMS dále pøipravuje publikaci pøedstavující manuál terapie metodikou
KBT program pro intenzivní uživatele
konopných drog.

xxx

11.3 Rozvoj poradenství pro uživatele tìkavých
látek, konopných
drog, pro osoby
zneužívající psychoaktivní léky,
alkohol, kokain
a crack a jejich
rodiny

RVKPP
ne
ve spolupráci s MZ,
SNN ÈLS
JEP a A.N.O.

Do praxe byly zavedeny 2 odborné publikace. Chybí manuály
a specializované vzdìlávací programy zamìøené na specifika
léèby závislosti na alkoholu
a metamfetaminu, specifika
léèby dìtí a dospívajících nadužívajících návykové látky.

K této aktivitì se podle poskytnutých n.a.
informací váže jenom distribuce informací prostøednictvím NMS:
 pøeklad a tisk poradenského
manuálu pro ambulantní léèbu
rizikových uživatelù konopných drog
(Effective Weed Control),
 pøeklad a tisk publikace Léèba
problémù spojených se zneužíváním
drog: dùkazy o úèinnosti (M.
Gossop).
K vypracování plánovaných metodik,
které byly stanoveny jako indikátor,
podle všeho nedošlo.
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11.4 Podpora
vzdìlávání pracovníkù harm reduction služeb
pøedevším v oblasti motivaèní
práce s klienty,
seznámení s metodikami týkajícími se konopných
drog, tìkavých
látek, psychoaktivních lékù,
kokainu a cracku
a alkoholu.

RVKPP
èásteènì NMS podporuje vzdìlávaání prostøedve spolupránictvím zveøejòování informací o vzdìci s MZ,
lávacích akcích v kalendáøi akcí na
SNN ÈLS
serveru www.drogy-info.cz.
JEP a A.N.O.
Centrum adiktologie 1. LF, øada NNO,
specializované vzdìlávací instituce
v oblasti drog (napø. IPVZ, IES –
Podané ruce, Skálùv institut) realizuji
vzdìlávací programy pro odborníky
pracující v adiktologických službách,
jejíchž souèástí jsou i vzdìlávací programy v oblasti motivace klientù i sociálnì právního poradenství.

Problémy se získáním finanèn.a.
ních prostøedkù na realizaci specifických programù pro uživatele
konopných drog, v rámci
kterých mìlo probìhnout i vzdìlávání pracovníkù služeb v práci
s intenzivními uživateli konopných drog (viz Alternativní výsledky realizace aktivity).

V r. 2009 pøipravilo NMS k tisku
pøeklad australského manuálu pro
práci s intenzivními uživateli konopných drog, bude vydán v r. 2010.
11.5 Zmapování
možností snižování rizik patologického hráèství

RVKPP
èásteènì Ministrynì pro lidská práva založila
xxx
ve spoluprá„pracovní skupinu pro nelátkové záci s MZ,
vislosti“, která se sešla tøikrát a jejíž
SNN ÈLS
èlenové se úèastnili aktivnì kulatých
JEP a A.N.O.
stolù a on-line diskuzí pøi pøípravì
vìcného øešení zjednodušenì øeèeno
heren a sázkových terminálù.
Postoj pracovní skupiny, tvoøené zejména zástupci obcí a psychiatry, byl
radikálnì restriktivní, aèkoliv výsledkem je nakonec konstruktivní pøístup
k vìtšinì témat vìcného zámìru
zákona z dílny MF. Tento zákon zatím
vláda nepøijala.

n.a.

Z komplikované práce skupiny nakonec vzešel výstup (viz sloupec Indikátory plnìní aktivity).Tento výstup vzala
Rada pro koordninaci na vìdomí na
svém jednání v øíjnu 2008.

Cíl 12: Sniování rizik sociální exkluze
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita
splnìna

12.1 Podpora RVKPP
èásteènì
sociálnì právní- ve spolupráho poradenství ci s A.N.O.
pro uživatele
drog a vzdìlávání pracovníkù
drogových
služeb v této oblasti

36

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity
RVKPP je dlouhodobì v dotaèním
øízení podporována Právní poradna A.N.O.
Centrum adiktologie 1. LF, øada
NNO, specializované vzdìlávací
instituce v oblasti drog (napø.
IPVZ, IES – Podané ruce, Skálùv
institut) realizují vzdìlávací programy pro odborníky pracující
v adiktologických službách, jejichž
souèástí jsou i vzdìlávací programy v oblasti motivace klientù i sociálnì právního poradenství.

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Podle indikátorù stanovených
n.a.
v akèním plánu v dobì jeho tvorby
lze usuzovat, že mìlo jít o vzdìlávací aktivity koordinované RVKPP.
Na specifické vzdìlávací programy, které by RVKPP nìjak koordinovala, nejsou k dispozici finanèní
prostøedky.

SNIOVÁNÍ RIZIK
aktivita/èinnost zodpovídal

12.2 Rozvoj
spolupráce drogových služeb
s Probaèní a mediaèní službou
ÈR

aktivita
splnìna

MS
ano
ve spolupráci s RVKPP
a A.N.O.

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací

Informace ze strany MS nebyla
xxx
pøedložena. Informaci vyplnil
sRVKPP.
PMS zøizuje probaèní programy
pro mládež, které poskytují NNO.
Cílovou skupinou jsou také mladiství uživatelé návykových látek,
kteøí jsou v rozporu se zákonem.
Probaèním programem pro mladistvé, tj. programem ve smyslu
znìní § 17 zákona è. 218/2003
Sb., o odpovìdnosti mládeže za
protiprávní èiny a o soudnictví ve
vìcech mládeže (dále jen zákon
è. 218/2003 Sb.) se rozumí „zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství,
terapeutický program, program
zahrnující obecnì prospìšnou
èinnost, vzdìlávací, doškolovací,
rekvalifikaèní nebo jiný vhodný
program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého,
a to s rùzným režimem omezení
v bìžném zpùsobu života, který
smìøuje k tomu, aby se mladistvý
vyhnul chování, které by bylo
v rozporu se zákonem, a k podpoøe jeho vhodného sociálního
zázemí a k urovnání vztahù mezi
ním a poškozeným“ (zákon è.
218/2003 Sb. , § 17 odst. 1).

xxx

aktivity dosáhlo

Cíl 13: Sníení poètu injekèních uivatelù drog
aktivita/èinnost

13.1 Podpora
programù, které
vzdìlávají uživatele drog v bezpeènìjších zpùsobech užívání, provádìjí k tomu
urèený motivaèní
trénink a poskytují materiál k ménì
rizikovým zpùsobùm aplikace

zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací

RVKPP
ano
a MZ
ve spolupráci s kraji

Ze strany NMS se pravidelnì po- xxx
skytují informace (výzkum, nové
trendy) a podpora (napø. vzdìlávání týkající se testování na infekèní
choroby).
O.s. Sananim pravidelnì vydává
èasopis Dekontaminace pro uživatele drog a odbornou veøejnost –
obsahuje informace o rizicích
spojených s užíváním drog a další
rùzná témata s užíváním drog
souvisejících. Èasopis je bezplatnì k dispozici u terénních pracovníkù a v kontaktních centrech.
RVKPP, MZ a MPSV každoroènì
podporuje pøidìlením finanèních
prostøedkù nízkoprahové programy pro uživatele drog.

Snížení rizika pøenosu infekèních
onemocnìní, zvýšení povìdomí
o bezpeènìjší aplikaci drog.

aktivity dosáhlo
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Cíl 14: Sniování rizik u specifických skupin uivatelù drog (napø. u etnických menin,
(i)migrantù, uivatelù drog ve vìznicích apod.)
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

14.1 Analýza situace v oblasti
užívání drog ve
vìznicích a vypracování pøíslušných opatøení
na základì výsledkù analýzy

MS
ve spolupráci
s RVKPP
a A.N.O.

ne

xxx

14.2 Podpora
vzdìlávání pracovníkù harm reduction programù
v oblasti práce
s cizinci

RVKPP
ve spolupráci
s RVNM
a MPSV

ne

Nízkoprahové programy byly pod- xxx
porovány obecnì, žádná cílená
podpora vzhledem k cizincùm
nebyla poskytována.

14.3 Monitorování, prevence
a podpora dostupnosti léèby
HIV a VHB, VHC
ve skupinì uživatelù drog z etnických menšin
a cizincù

RVKPP, MZ èásteènì V r. 2007 probìhl výzkum „Sérove spoluprevalence krevnì pøenosných vipráci
rových infekcí mezi ruskojazyènýs RVNM,
mi injekèními uživateli na drogové
RVZRK,
scénì v hl. m. Praze" ve spolupráMPSV, MF
ci Centra adiktologie, NMS
a s pojiša dalších institucí. V r. 2007
ťovnami
a 2008 probíhala studie „Sexuální
chování uživatelù drog“ (podporovaná NMS), v rámci níž byla sebrána mj. data o rizikovém sexuálním chování uživatelù drog, které
mùže vést k ohrožení infekèními
chorobami.
MZ – Celkovì bylo v ÈR k 31. 12.
2009 cca 115 kontaktních míst,
kde je možnost testování na
HIV/AIDS, a to i s možností anonymního testování. Souèasnì bylo
možné testování cestou praktických lékaøù pro dospìlé. Za uvedené období bylo každoroènì vyšetøeno cca 1400 injekèních uživatelù drog. Pro cizince a (i)migranty je dostupnost vyšetøení
stejná jako pro ostatní osoby, jsou
pouèeni v rámci platné legislativy.
V rámci setkání národních koordinátorù v Praze (v rámci CZ PRES)
byla jedna tematická debata vìnována problematice spojené s migrací a integrací injekèních uživatelù
drog v evropských zemích.
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popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Prùzkum na dané téma je pøipra- xxx
vován ve spolupráci s VS ÈR.
Podmínkou je vypracování
a schválení specifického naøízení,
které bude mj. upravovat prùzkum
na téma užívání drog mezi vìzni.
Z tohoto dùvodu bude možné
prùzkum realizovat nejdøíve v první
polovinì r. 2010.
xxx

Prùbìžnì probíhá monitoring testování na infekèní choroby v nízkoprahových zaøízeních. Realizují
se ad hoc specifické studie testování – jedna byla uskuteènìna
v r. 2007.
MZ – Dosažitelnost testování ve
Nicménì RVZRK poskytlo informa- všech krajích a vìtších mìstech
ce k problematice romské menši- pro všechny osoby, zachování
možnosti anonymního testování.
ny ve vztahu k problému užívání
návykových látek z globálního hlediska (viz pøílohu níže).
Léèba cizincù bez zdravotního pojištìní není nijak zajištìna.
Na úkolu se taky mìla jako spolupracující subjekt podílet Rada
vlády pro záležitosti romské komunity. Nedošlo však k užší koordinaci spolupráce.

SNIOVÁNÍ NABÍDKY
5 Snižování nabídky a prosazování práva
Cil 15: Omezení zneuívání léèivých pøípravkù k nedovolené výrobì metamfetaminu
(pervitinu)
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna
15.1 Stanovení
opatøení ke snížení rizika zneužívání volnì
prodejných léèiv
obsahujících
pseudoefedrin

MZ
ano
ve spolupráci s MV,
Èeskou lékárnickou
komorou
a RVKPP

První schùzka se konala dne 11.
12. 2007, kde zástupci oslovených
institucí informovali o svých zkušenostech a dosud získaných poznatcích. Na závìr byli všichni požádáni o zformulování svých názorù,
zkušeností a dotazù k provedení
analýzy souèasného stavu.
Z diskuze vyplynulo, že situaci je
nutné øešit, neboť se odhaduje, že
až 80 % pøípravkù konèí ve
varnách, kterých byl v ÈR odhalen
rekordní poèet (pozn. pøes 400
v r. 2007 a pøes 300 v r. 2006).
Z informace z EU vyplývá, že se na
území EU roènì vydá pøes 19 milionù balení pøípravkù s obsahem
pseudoefedrinu a že jen nìkteré
státy mají tyto pøípravky vázány na
recept. EU legislativa tuto oblast
zvlášť neupravuje, ponechává výbìr
pøijatých opatøení na národních
kompetencích, pøesto se odvolává
na dodržování rezoluce OSN 49/3
zabývající se zneužíváním pøípravkù
s obsahem prekurzorù (efedrinu
a pseudoefedrinu).
Skupina se sešla celkem 4×.
Závìry skupiny viz Popis stavu,
kterého se realizací aktivity dosáhl.
Pozn.: Pracovní skupina neakceptovala návrh ÈLnK zaøadit léèiva
s pseudoefedrinem do režimu výdej
na lékaøský pøedpis a doporuèila
pøijmout on-line evidenci tìchto
léèiv bez nutnosti receptu k 1. 1.
2009 po roce situaci znovu vyhodnotit. Vedle doporuèení „na
recept“se objevil i návrh na zrušení
registrace a odstranìní z trhu.

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací

Po tøech mìsících uplatnìní návrhu
pracovní skupiny (viz Popis
stavu...) rozhodl Úøad pro ochranu
osobních údajù, že je on-line kontrola s využitím osobních údajù
v rozporu se zákonem.

Závìry skupiny byly pøedloženy na
jednání RVKPP (31. 10. 2008).
Jedním z návrhù pracovní skupiny
bylo zaøadit léèiva s obsahem
pseudoefedrinu do skupiny léèivých pøípravkù vydávaných bez lékaøského pøedpisu s omezením od
zaèátku r. 2009.
Omezení má spoèívat ve formì
výdeje tìchto pøípravkù po pøedložení hodnovìrného identifikaèního
dokladu pacienta pøes centrální úložištì elektronických receptù.
V Parlamentu ÈR probìhla diskuze
o zaøazení tìchto lékù do skupiny
léèiv na pøedpis – návrh však neprošel. Nakonec opatøení, navržené
pracovní skupinou, nabylo úèinnosti 1. kvìtna 2009, aby po tøech
mìsících fungování bylo zastaveno.
Došlo k výraznému omezení prodeje tìchto léèiv. Omezení zpùsobilo
nárùst dovozu tìchto lékù ze zahranièí (Polsko, Slovensko, Nìmecko).

aktivity dosáhlo
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací

15.2 Omezení
volné dostupnosti dalších
látek používaných pøi výrobì
metamfetaminu

Pùvodní oèekávaný výsledek aktivity – pøedložit návrh legislativní
úpravy vládì – se nenaplnil, neboť
na základì právní analýzy k tomu
úèelu vypracované by bylo legislativní øešení v rámci ÈR znaènì
komplikované a navíc zavedení regulace pouze na našem území by
bylo z povahy vìci nedostateèné
(dovoz èerveného fosforu ze sousedních státù). Souèasnì bylo zjištìno, že k pøedložení návrhu na zaøazení této látky do kategorie
s vyšší mírou regulace u uvedených naøízení EU je nutné, aby tato
látka mìla samostatnou položku
v kombinované nomenklatuøe celního sazebníku (Naøízení Rady
è. 2658/87), což v souèasné dobì
nemá, neboť je zaøazena do jedné
celní položky spolu s bílým fosforem.

Byla provedena podrobná analýza
všech známých metod výroby metamfetaminu, vèetnì identifikace klíèových látek, posouzení jejich zastupitelnosti, využitelnosti na trhu
a vyhodnocení možností a podmínek smìøujících k omezení dostupnosti.
Souèasnì byla zaslána oficiální
žádost na pøíslušný orgán EU ke
stanovení postupu (vèetnì všech
náležitostí), k pøedložení návrhu
k zaøazení èerveného fosforu do kategorie 2 Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 273/2004
o prekurzorech drog a Naøízení
Rady (ES) è. 111/2005, kterým se
stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekurzory drog mezi spoleèenstvím a tøetími zemìmi.

MV
èásteè- V roce 2008 byla zøízena pracovní
ve spolunì
skupina složená ze zástupcù MPO,
práci s MZ,
MV, NPC SKPV PÈR a KUP (KrimiMPO, MS
nalistický ústav Praha). Na jejím
a RVKPP
prvním jednání byl sestaven následující plán èinnosti:
1. vypracování seznamu chemických látek, z nichž se v ÈR vyrábí
metaamfetamin,
2. vytvoøení seznamu všech dostupných (známých) chemických
postupù, z nichž se vyrábí metaamfetamin nejen v ÈR,
3. vyhodnocení klíèových chemických látek, bez nichž nelze jednotlivé výrobní postupy realizovat
(vèetnì jejich zastupitelnosti),
4. vyhodnocení stávající dostupnosti klíèových chemických látek
na trhu u všech známých výrobních
postupù,
5. vypracování seznamu klíèových
látek, u nichž je nutné zavést restriktivní opatøení k zabránìní jejich
zneužití v rámci výroby metaamfetaminu,
6. možnosti zavedení regulace volného prodeje vybraných chemických látek i v ÈR a v EU.
Po realizaci všech výše uvedených
opatøení dospìla pracovní skupina
k následujícímu závìru:
Pro výrobu metaamfetaminu v ÈR
je nejdùležitìjší omezení volného
prodeje jediné chemické látky, a to
èerveného fosforu. Jedná se
o látku, jejíž prodej nepodléhá žádnému omezení a která má velice
omezenou využitelnost. Souèasnì
je evidentní, že omezení dostupnosti pouze na území ÈR by nevedlo k dosažení oèekávaného úèelu,
a proto je tøeba vyvinout patøièné
kroky k zavedení regulace v rámci
EU. Konkrétnì se jedná o vypracování a pøedložení návrhu k zaøazení
této látky (v souèasné dobì je èervený fosfor na tzv. eurounijním seznamu dobrovolnì sledovaných
látek) do kategorie 2 Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
è. 273/2004 o prekurzorech drog
a Naøízení Rady (ES) è. 111/2005,
kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekurzory drog
mezi spoleèenstvím a tøetími
zemìmi.

aktivity dosáhlo

Dále viz i sloupec Alternativní výsledky z realizace aktivity. Legislativní omezení týkající se toluenu viz
aktivitu 19.1.
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Cíl 16: Úèinnìjí postih nedovoleného obchodu s OPL
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

16.1 Vypracování návrhu doporuèených
hodnot pro posuzování znakù
„množství vìtší
než malé“ a „ve
vìtším rozsahu“
skutkových
podstat podle
§ 187a odst.
1 a 2 trestního
zákona pro
omamné a psychotropní látky,
které dosud
nejsou uvedené
v pokynu obecné
povahy Nejvyššího státní zástupce è. 2/2006

MV
ano
ve spolupráci s MS
a RVKPP

16.2 Vypraco- MV
ano
vání návrhu no- ve spoluprávelizace zákona ci s MS
è. 141/1961 Sb.,
o trestním øízení
soudním (trestní
øád), ve smyslu
umožnìní likvidace nebezpeèných
chemikálií pøed
pravomocným
rozhodnutím
soudu
16.3 Zmapování MV
inovativních
metod a pøíkladù
dobré praxe
v postihu poulièní
distribuce drog
v Evropì a jejich
zavedení do
praxe v ÈR

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Nový trestní zákon, který nabude
úèinnosti od 1. 1. 2010, ve svém
ustanovení § 289 pøímo zmocòuje
vládu, aby svým naøízením stanovila:
1. co se považuje za jedy ve
smyslu § 283, 284 a 286 a jaké je
množství vìtší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
pøípravkù jedy obsahujících
a jedù,
2. které rostliny nebo houby se
považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je
jejich množství vìtší než malé ve
smyslu § 285,
3. co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním
úèinkem a jaké je vìtší množství
ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spoèívající ve zvyšování pøenosu kyslíku v lidském organizmu a jiné metody s dopingovým úèinkem ve smyslu § 288.
Pøíprava provádìcích naøízení je
plnì v gesci MS. MV nicménì iniciovalo nìkolik expertních jednání
na dané téma a pøipravilo vlastní
návrh øešení. MS následnì vypracovalo návrhy výše uvedených
naøízení vlády.
Naøízení vlády nabylo úèinnosti od
1. 1. 2010.

Naøízení vlády navazují na nový
trestní zákoník, který novì
upravuje i problematiku nedovoleného nakládání s omamnými
a psychotropnými látkami
(drogami) – jejich výrobu, pøechovávání (držení), pìstování rostlin
atd., který nabyl úèinnosti dnem
1. 1. 2010. Naøízení vlády
závazným zpùsobem stanoví jednotlivá množství, což znamená, že
dojde ke zmìnám v oblasti posuzování trestní odpovìdnosti za nedovolené nakládání s OPL, tedy
v oblasti tzv. drogových trestných
èinù.

Úkol byl zadán v dobì pøíprav
nového trestního zákoníku, a tudíž
nebylo možné pøedpokládat
souèasnì platnou legislativní
úpravu. Skuteènost, že úprava
kvantitativních znakù mimo jiné
u omamných a psychotropních
látek bude na základì trestního
zákona upravena pøímo prostøednictvím naøízení vlády, mìla za
následek, že gesce za plnìní
tohoto úkolu de facto pøešla na
MS.

MV v roce 2007 možnost likvida- xxx
ce nebezpeèných chemikálií pøed
pravomocným rozhodnutím soudu
projednalo s MS, Nejvyšším
státním zastupitelstvím a Policejním prezídiem ÈR. Následnì byl
MV vypracován návrh paragrafového znìní a pøedán MS, které jej
zaøadilo do širší novelizace zákona
è. 141/1961 Sb., o trestním øízení
soudním (trestní øád).

èásteènì Byl vypracován podrobný dotazník
smìøující k získání informací
o specifických postupech,
metodách èi systémech policejní
práce pøi potírání poulièní distribuce drog. Dotazník byl rozeslán vytipovaným zahranièním partnerùm
(Nìmecko, Rakousko, Slovensko
a Polsko, Velká Británie, Finsko,
Švédsko, Slovinsko, Francie, Holandsko, Belgie, Norsko).

Pøes opakované urgence se
podaøilo získat odpovìdi na
dotazník pouze od partnerù ze Slovenska, Rakouska a Finska.
Získané informace však nebyly využitelné pro potøeby Policie ÈR.
Informace získané od zahranièních partnerù neumožnily realizovat navazující aktivity – vypracování metodiky a zavedení inovativních metod v potírání poulièní distribuce drog do praxe Policie ÈR.

Výstupem byla novelizace zákona
è. 141/1961 Sb., o trestním øízení
soudním, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.

Metody, postupy a pøíklady dobré
praxe v potírání poulièní distribuce
drog, které jsou uplatòovány uvedenými zahranièními policejními
orgány, jsou standardní souèástí
práce Policie ÈR v této oblasti.
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Cíl 17: Sníení uívání drog úèastníky silnièního provozu
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

17.1 Návrh le- MV a MZ
gislativních opatøení k umožnìní
orientaèního testování na pøítomnost OPL z potu
a k umožnìní vymahatelnosti
psychomotorických testù
u úèastníkù silnièního provozu

ano

MV vypracovalo návrh zákona
è. 274/2008 Sb., kterým se mìní
nìkteré zákony v souvislosti se
zmìnou zákona o Policii ÈR, obsahující i zmìnu zákona è. 379/2005
Sb., o opatøeních k ochranì pøed
škodami zpùsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zmìnì souvisejících zákonù. Návrh obsahoval
rozšíøení možností orientaèního
testování prostøednictvím odbìru
slin, stìru z kùže nebo sliznic,
nebo jiným obdobnì úèinným zpùsobem (na jehož základì by bylo
možné provádìt i psychomotorické testy). Pøi projednávání návrhu
zákona v Poslanecké snìmovnì
Parlamentu ÈR však byl konec
vìty („...nebo jiným obdobnì
úèinným zpùsobem“) vypuštìn.
Zákon nabyl úèinnosti dne 1. 1.
2009.

V rámci projednávání návrhu
zákona è. 274/2008 Sb., kterým
se mìní nìkteré zákony v souvislosti se zmìnou zákona o Policii
ÈR v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR byla vypuštìna èást
ustanovení, která by umožòovala
realizaci psychomotorických testù.

17.2 Vyhodno- MV
cování výsledkù
provedených
orientaèních
a odborných vyšetøení pøítomnosti návykových
látek u úèastníkù
silnièního provozu

ano

K naplòování Národní strategie
bezpeènosti silnièního provozu
(schválená vládou v roce 2004
s dobou platnosti do roku 2010)
vypracovává Ministerstvo vnitra
Rezortní akèní plán bezpeènosti
a plynulosti silnièního provozu
(dále jen RAP), který je každým
rokem pravidelnì vyhodnocován.
RAP podrobnì rozpracovává cíle
a priority výše uvedené strategie
formou celé øady konkrétnì stanovených opatøení. V subkapitole Alkohol a jiné návykové látky jsou
pravidelnì zveøejòovány informace
o poètu a výsledcích orientaèních
a odborných vyšetøení na pøítomnost návykových látek u úèastníkù
silnièního provozu.

Policie ÈR provádí pouze orientaè- Orientaèní pøehled o užívání návyní testování návykových látek, a to kových látek u úèastníkù silnièního
pomocí testovacích souprav Drug- provozu.
wipe, kde je možná identifikace
pouze urèité skupiny OPL. Je-li výsledek testování pozitivní, je nutné
provést odborné toxikologické vyšetøení (stejný postup jako u alkoholu) v pøíslušném lékaøském zaøízení. Policie ÈR proto mùže podávat informace pouze o celkovém
poètu provedených orientaèních
testù / z toho pozitivních / provedených u øidièù motorových vozidel / provedených u ostatních
úèastníkù silnièního provozu.

Dne 1. 1. 2009 nabyla úèinnosti
novela zákona è. 379/2005 Sb.,
o opatøeních k ochranì pøed škodami zpùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zmìnì souvisejících zákonù, která rozšíøila
možnost orientaèního vyšetøení
i na stìr z kùže nebo sliznic.

Cíl 18: Sníení dostupnosti alkoholu a tabákových výrobkù pro nezletilé
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

18.1 Analýza
efektivity postupu orgánù státní
správy a samosprávy pøi kontrole a postihování nedovoleného
prodeje a podávání alkoholu
a tabákových výrobkù nezletilým
s návrhem doporuèených opatøení

RVKPP
ve spolupráci
s MPO,
MZe, MZ,
MV,
a obcemi

xxx
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Cíl 19: Sníení dostupnosti tìkavých látek s ohledem na jejich zneuívání jako
psychoaktivních látek
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive pøíèiny

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

nerealizování aktivity
19.1 Analýza
platné legislativy
s ohledem na
možnost omezení
prodeje tìkavých
rozpouštìdel
pouze osobám
starším 18 let
s pøípadným návrhem doporuèených opatøení (legislativních
a jiných) k takovému omezení
prodeje

RVKPP
èásteènì K legislativní zmìnì došlo v oblasve spolupráti prodeje tìkavých látek, a to vyci s MPO,
hláškou ministerstva životního
MV, MS
prostøedí è. 284/2006 Sb., kterou
a MZ
se mìní vyhláška è. 221/2004
Sb., kterou se stanoví seznamy
nebezpeèných chemických látek
a nebezpeèných chemických pøípravkù, jejichž uvádìní na trh je
zakázáno nebo jejichž uvádìní na
trh, do obìhu nebo používání je
omezeno. Vyhláška je úèinná od
1. 7. 2006, nicménì omezení týkající se toluenu je úèinné až od
15. 6. 2007.
Prodej ostatních pøípravkù obsahujících toluen není vyhláškou
omezen.

Ostatní tìkavé látky nejsou podobným zpùsobem regulovány (napø.
plyn do zapalovaèe, který je každoroènì pøíèinou jednoho až nìkolika úmrtí adolescentù).
Otázkou je, jak je v praxi dodržováno opatøení u toluenu.

Od platnosti úèinnosti vyhlášky
(15. 5. 2007) se toluen nesmí
uvádìt na trh, do obìhu nebo používat jako látka nebo složka pøípravkù v koncentraci rovné 0,1 %
hmotnosti nebo vyšší v lepidlech
a barvách ve sprejích, které jsou
urèeny k prodeji spotøebitelùm.
Samotný toluen lze nadále prodávat pouze živnostníkùm a obchodním spoleènostem v souvislosti
s provozováním jejich podnikatelské èinnosti. Pøi nákupu jsou povinni se prokázat živnostenským
listem, výpisem z živnostenského
rejstøíku nebo výpisem z obchodního rejstøíku, které obsahují
èinnost, souvisící s možným použitím toluenu.

Cíl 20: Sníení dostupnosti drog ve vìznicích
aktivita/èinnost

zodpovídal

20.1 Snižování MS
nabídky drog
uvìznìným
osobám, zvyšování pasivních
i aktivních zábran
pro pronikání
drog do vìznic

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

ano

Viz nálezy protidrogových psù
(sloupec Indikátory / ukazatele
plnìní aktivity).

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

VS ÈR byla v r. 2009 uèinìna na- n.a
bídka vyzkoušení detektoru drog.
V praxi však mìl detektor drog
znaèné nesrovnalosti a jeho poøizovací cena pøevyšovala finanèní
možnosti VS ÈR.

Cíl 21: Úèinnìjí odhalování nedovolené výroby a pøepravy legálních a nelegálních drog
orgány Celní správy ÈR
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se realirespektive pøíèiny nerealizo- zací aktivity dosáhlo
vání aktivity

21.1 Vytvoøení informaèního kanálu mezi
útvary pátrání Celní
správy pro distribuci
„citlivých“ dat

GØC

ne

xxx

21.2 Vybudování spe- GØC
ciální oblasti protidrogových informaèních
systémù v Katalogu informaèních zdrojù Generálního øeditelství cel

ano

Systémy byly vybudovány z vlast- xxx
ních zdrojù pracovníky Generálního øeditelství cel.

Systémy plní stále svùj úèel.
Jsou plnì využívány.

21.3 Pravidelná analý- GØC
za dovozù zboží za využití dat z mezinárodního systému NCTS
a provádìní dùkladných
celních kontrol u rizikových pøeprav zboží

ano

Pøipojení k systému EU NCTS
(New Computerised Tranzit
System), systém zaèal být plnì
využíván v prùbìhu roku 2007.

Celníci z Celní protidrogové
jednotky mají pøístup k údajùm
odesílaných zásilek zboží
z „tøetích zemí“ s cílem urèení
ÈR. Na základì údajù je provádìna analýza s pøípadným
opatøením k provedení celní
kontroly.

Aktivita je ve stadiu „tvorby“,
nyní se èeká na certifikaci od
Národního bezpeènostního
úøadu.

xxx

xxx
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SNIOVÁNÍ NABÍDKY
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se realirespektive pøíèiny nerealizo- zací aktivity dosáhlo
vání aktivity

21.4 Vybudování dvou GØC
pracovišť (v Praze
a Olomouci) pro dislokaci specializovaných
útvarù pro podporu pátrání v oblasti kontroly
legálních a nelegálních
drog

ano

Nákupy obou objektù, renovace, Zajištìní finanèních prozajištìní infrastruktury, personálu. støedkù.

Pracovištì byla vybudována,
plní svùj úèel.

21.5 Zvýšení poètu
psù vycvièených pro
vyhledávání OPL

ne

xxx

Poèet psù pro vyhledávání
OPL zùstal nemìnný.

GØC

Aktivita nebyla realizována
z personálních a finanèních
dùvodù.

Aktivity realizované nad rámec Akèního plánu 20072009 v oblasti sniování nabídky
a prosazovaní práva
(pracovní) název aktivity zodpovídal

období
cíl aktivity
realizace

obsah aktivity

Zvýšení informovanosti
o zpùsobu zneužívání
léèiv u policistù, soudcù
a státních zástupcù

2008

Pøednášky pro policisty a pro
n.a.
státní zástupce a soudce
v rámci vzdìlávání Justièní akademie.

44

ÈLnK

Cílem je informovat pøíslušníky policie, soudce a státní zástupce
o zpùsobech, jak se prostøednictvím lékáren získávají léèiva urèená
pro výrobu drog, nelegální postupy
k maskování této èinnosti, návrhy
k øešení.

výstupy

INFORMACE, VÝZKUM, HODNOCENÍ
6 Informace, výzkum, hodnocení
Cíl 22: Poskytování informací o uívání drog a jeho následcích a o protidrogové politice
v Èeské republice a v Evropì  veøejnosti, politikùm a odborníkùm
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého
se realizací aktivity
dosáhlo

22.1 Zpracová- RVKPP
ní, zveøejnìní
a distribuce Výroèní zprávy
o stavu ve
vìcech drog
v ÈR

ano

Zprávu každoroènì zpracovává NMS. Po
projednání v Poradním výboru RVKPP pro
sbìr dat o drogách a následném pøedložení
Radì vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako materiálu pro informaci pøedkládá
NMS zprávu v anglické verzi EMCDDA (do
31. 10.) spolu se standardními tabulkami.
V èeštinì ji pøedkládá pro informaci vládì ÈR
a následnì vydává jako knižní publikaci,
kterou zveøejòuje na www.drogy-info.cz,
prezentuje médiím. V r. 2009 bylo distribuováno 1500 ks zpráv v èeštinì a 500 ks
v angliètinì (v EN oproti bìžným 200–300
ks, náklad zvýšen pro potøeby èeského pøedsednictví v Radì EU). Autorský kolektiv
zprávy je složen z pracovníkù NMS a externích autorù; zpráva vychází z interních podkladù, podkladù od partnerù (zejm. èlenù
pracovních skupin NMS) a externì získaných
podkladù. V roce 2008 byla Výroèní zpráva
pøedložena EMCDDA v termínu do 31. 10.
(tj. vèas) a vládì.

Vzhledem k nedostatku finanèních
prostøedkù v odd. polygrafie Úøadu
vlády Èeské republiky bylo odmítnuto vytisknout v závìru roku 2008 výroèní zprávu v èeské i anglické verzi
a rovnìž odmítnut tisk èeské i anglické verze Zaostøeno na drogy –
Souhrn výroèní zprávy. V èasové
tísni se podaøilo zajistit v r. 2008 vytištìní jen anglické verze VZ (prioritu
dostala anglická verze kvùli èeskému
pøedsednictví v Radì EU) a obì Zaostøeno na drogy, a to z prostøedkù
urèených na èinnost NMS (rozpoèet
Úøadu vlády ÈR); èeská verze výroèní zprávy byla vytištìna až v lednu
2009 z prostøedkù odd. polygrafie
(rozpoèet Úøadu vlády ÈR). Tisk
anglické verze (digitální barevný tisk
nebo ofsetový tisk, 300–500 ks) je
relativnì finanènì nákladný (vysoká
cena za kus, což souvisí s celkovým
poètem ks a zvolenou technologií
tisku); do budoucna se proto uvažuje
o úspornìjším øešení, napø. èernobílý tisk knižní publikace nebo CD
v papírovém obalu se souhrnem
hlavních dat.

Aktivita splnila svùj
úèel. Výroèní zpráva
byla distribuována
všem plánovaným pøíjemcùm; zdržení v distribuci èeské verze
zprávy v tištìné podobì
nebylo závažné, protože zpráva byla vèas
publikována v elektronické verzi.

22.2 Informo- RVKPP
vání o stavu
drogové problematiky v Evropì
(EMCDDA)

ano

NMS informuje o stavu drogové problemati- xxx
ky v Evropì každoroènì v listopadu v návaznosti na zveøejnìní Výroèní zprávy o drogové
situaci v Evropì. V r. 2008 a 2009 se zveøejnìní konalo 5. 11.
NMS se podílí na tvorbì výroèní zprávy a navazujících tiskových zpráv v angliètinì, na
korekturách jejich èeského pøekladu, a na
zveøejnìní (soubìžnì ve všech zemích sítì
Reitox). Elektronické verze jsou zveøejòovány
na http://www.drogy-info.cz; NMS zajišťuje
distribuci 500 ks tištìných zpráv, pøevážnì
politikùm na národní i regionální úrovni a vybraným odborníkùm. Distribuci elektronických verzí médiím zajišťuje EMCDDA pøímo,
avšak podle adresáøù dodaných NMS.
Pøi zveøejnìní výroèní zprávy poøádá NMS
tzv. Den pro média, kdy poøádá cca dvouhodinové pracovní setkání s novináøi a navíc po
celý den poskytuje vedoucí NMS, pøípadnì
další pracovníci, rozhovory médiím (vèetnì
živých vystoupení v diskuzních poøadech
a rozhlasových i televizních zpravodajských
poøadech); poté pro EMCDDA zpracovává
zprávy o jednotlivých kontaktech s médii
a monitor médií. V prùbìhu celého roku pøebírá NMS ke zveøejnìní vybrané zdroje zveøejòované EMCDDA (napø. knižní publikace),
distribuuje 20 ks od každé knižní publikace
poskytnuté EMCDDA; podílí se na pøípravì
informací o ÈR v EN a korekturách jejich
èeských pøekladù, urèených ke zveøejnìní na
stránkách EMCDDA.

Aktivita splnila svùj
úèel. Informace jsou
poskytovány v plánovaném rozsahu.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého
se realizací aktivity
dosáhlo

22.3 Provoz
RVKPP
www.drogy-info
.cz – národního
informaèního
portálu
o drogách

ano

Monitor médií je publikován v každý pracovní
den. Kalendáø akcí a Mapa pomoci jsou aktualizovány nejménì 1× mìsíènì. Mapa
pomoci obsahuje 939 kontaktù ke dni 6. 10.
2009; kalendáø akcí cca 25–50 akcí na
každý mìsíc. Ostatní rubriky jsou aktualizovány podle potøeby; nové zprávy jsou publikovány nìkolikrát týdnì až dennì, podle kapacity pracovníka.
V r. 2009 byla zøízena nová sekce ePublikace, ve které jsou publikovány studentské
a jiné odborné èi vìdecké práce (napø. bakaláøské, diplomové a dizertaèní práce). Byla
zajištìna archivace stránek pro budoucí generace v ÈR (Národní knihovna); probíhá
obnova zadání archivace v mezinárodním
mìøítku a pøevzetí publikací do Digitálního archivu Národní lékaøské knihovny. Stránky
jsou od r. 2008 provozovány pod licencí
C/C.

V r. 2008 byl webmasterem Úøadu
vlády ÈR proveden audit z hlediska
pravidel tvorby pøístupného webu.
Vìtšina zjištìných nedostatkù byla
odstranìna. Nìkteré nedostatky nemohly být odstranìny, protože by to
vyžadovalo rozsáhlejší zásah do
technické struktury webu. Bude
nutno obnovit zadání archivace na
archivní server Waybeck Machine
(výpis ukazuje poslední zmìny
v r. 2007, pøestože požadavek na
archivaci byl zadáván v r. 2008;
požadavek obnoven v øíjnu 2009;
archivaci provádí robot).
V r. 2009 byl zmìnìn nástroj pro
sledování návštìvnosti (místo pùvodního Navrcholu.cz jsou od bøezna
2009 užívány statistiky Google).
Stránky vykazují vysoký podíl
nových návštìvníkù; pøi velké aktualizaci bude nutno web optimalizovat
pro udržení návštìvníkù na stránkách po delší dobu a zvýšení poètu
pravidelných (navracejících se) návštìvníkù. Od zøízení NMS se již vymìnili pracovníci na všech místech
výzkumníkù; noví odborníci dosud
nebyli vyškoleni pro práci s redakèním systémem stránek
drogy-info.cz; pøesto se aktivnì podílejí na tvorbì obsahu stránek (podklady v textovém editoru); pokud
dojde k velké aktualizaci webu, bude
nutno podstatnì posílit i spolupráci
výzkumných pracovníkù NMS na
tvorbì webu.

Aktivita splnila svùj
úèel. Stránky
www.drogy-info.cz
jsou pravidelnì aktualizovány a plní informaèní úèel pro danou cílovou skupinu.

22.4 Provoz
RVKPP
stránek Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky na
www.vlada.cz

ano

Stránka RVKPP na webu vlada.cz byla ve
stávající struktuøe pùvodnì vytvoøena
v r. 2006; struktura se postupnì zjednodušuje a pøizpùsobuje potøebám. V lednu 2009
došlo ke zmìnì grafického vzhledu stránek
vlada.cz, což vyžadovalo množství ruèní
práce pøi pøechodu z pøedchozí verze. Veškeré zprávy vkládá jediný editor (NMS), zèásti
podle podkladù kolegù, zèásti zprávy i sám
píše. Byl rovnìž proveden audit podle pravidel tvorby pøístupného webu; stránka je
v poøádku.

Kategorie, které nejsou pravidelnì
aktualizovány, by mìly být slouèeny
tak, aby stránka RVKPP mìla
„mìlèí“ strukturu, vzhledem k tomu,
že už sama úvodní stránka RVKPP je
na tøetí úrovni stránek vlada.cz a jednotlivá menu stránky RVKPP tedy
tvoøí ètvrtou a pátou úroveò stránek
vlada.cz. Stránky však mají vlastní
zkrácený vstup (http://rvkpp.vlada.cz
nebo http://drogovapolitika.vlada.cz),
což umožòuje pravidelným uživatelùm vyhnout se trojímu klikání.
Není vyškolen druhý editor, pøestože
to byl požadavek webmastera. Odd.
koordinace a financování není aktivní
pøi tvorbì a aktualizacích stránky
RVKPP, vìtšina èinnosti spojené
s obsahem stránky RVKPP spoèívá
na samotném editorovi.

Aktivita splnila svùj
úèel. Informace jsou
poskytovány v dostateèném rozsahu.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

22.5 Poskytovat aktuální informace na webových stránkách rezortù,
krajù a obcí

Plnìní úkolu za sRVKPP – viz bod 22.3
a 22.4. Z 8 rezortù (mimo sRVKPP) vyhodnotilo úkol jako splnìný 5 ministerstev:
Mze – Poskytuje informace a formuláøe
k ohlašovací povinnosti pìstitelù máku
a konopí vyplývající ze zákona è. 167/1998
Sb.
MPSV – Poskytuje informace pro poskytovatele služeb a jejich uživatele.
MZ – Informace prùbìžnì zveøejòuje. O práci
MZ v oblasti návykových nemocí jsou prùbìžnì informováni také zástupci krajù (zdravotní radové a vedoucí zdravotnických
odboru kraje), a to odborem OZS (odbor
zdravotních služeb) a OPL (inspektorát
omamných a psychotropních látek).
MV – Dùležité informace, zejména z oblasti
potírání nelegálního nakládání s drogami
jsou veøejnosti pravidelnì poskytovány prostøednictvím tiskových konferencí a tiskových zpráv.
MŠMT – Prùbìžné zveøejòování informací.
MO uvedlo, že poskytuje informace v oblasti
drog pouze na intranetových stránkách.

Rezort MO má vlastní intranetové
stránky „Prevence SNJ“.
Další informace, napø. k testování
osob na OPL, jsou zveøejòovány na
webových stránkách Ústøedního vojenského zdravotnického ústavu ÚVN
Praha. Obì uvedené stránky jsou pøístupné pouze vnitrorezortnì.

RVKPP, MZ, ano
MŠMT,
MPSV, MV,
MS, MO,
MZV, MZe,
doporuèení
krajùm
a obcím

MS, MZV informace k plnìní aktivity neposkytly.

Doporuèeno
krajùm
Poskytovat
aktuální informace na
webových
stránkách
rezortù, krajù
a obcí

ano

Všech 13 krajù ze 14, které informaci
poskytly, uvedlo splnìní tohoto doporuèení.
Na stránkách krajù jsou obecnì zveøejòována data týkající se oblasti informaèní a metodické – výroèní zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje, dotaèní programy v oblasti
protidrogových aktivit, informace o semináøích, konferencích, vzdìlávacích akcích
apod.

popis stavu, kterého
se realizací aktivity
dosáhlo

Aktivita splnila svùj
úèel. Dochází ke zvyšování informovanosti
veøejnosti.
Aktivity sRVKPP jsou
v bodech 22.3 a 22.4.
MO – Na rezortních intranetových stránkách
jsou zveøejòovány konMPSV – Specifická èást vìnovaná
cepèní materiály,
protidrogové politice, sloužící jako
interní normativní akty,
souhrnný zdroj informací, bude na
metodické pomùcky
webu MPSV umístìna do 31. 12.
a další informace, které
2009.
jsou urèené všem pracovníkùm, kteøí zabezpeèují realizaci prevenMZV/SM Vídeò zajišťovalo kontakt
tivních úkolù. Na
mezi UNODC/CND, zasílalo veškeré
webových stránkách
materiály mezinárodních organizací
Ústøedního vojenského
relevantním orgánùm v ÈR (ÚV, MV,
zdravotnického ústavu
NPDC, MZdr, MF-GØ cel, MZV). SM
(www.uvzu.acr/drogis)
Vídeò byla v pravidelném kontaktu
jsou on-line zpùsobem
s pracovníky UNODC.
publikovány všechny
údaje, které odesílají
vojenská zdravotnická
zaøízení do Vojenského
ústavu soudního lékaøství Praha k zabezpeèení laboratorního testování na pøítomnost
OPL, vèetnì výsledkù
laboratorního testování
(mimo osobních dat).
Webové stránky jsou
pøístupné v rámci celé
armády.
Vzhledem k pracovní èinnosti krajského protidrogového koordinátora
je vyhledávání informací a jejich
následné zveøejòování na www
stránkách èasovì nároèné. Z toho
dùvodu napø. v Moravskoslezském
kraji jsou údaje na webových stránkách pouze formálního charakteru,
rozhraní vìnované protidrogové
politice není aktualizováno pravidelnì. K dalším problémùm také patøí
zdlouhavé formalizované postupy pøi
vkládání info na web, proto je nìkdy
operativnost zajištìna e-mailovou
komunikací (Støedoèeský kraj).

Informaèní systém na
krajské úrovni splnil
svùj úèel, i když možná
s jistými rezervami
v aktuálnosti informací,
poskytuje dotèeným
subjektùm informace
z oblasti protidrogové
problematiky.
Nezodpovìzenou
otázkou zùstává stav
informovanosti
v drogové problematice
na úrovni obcí.

U místních protidrogových koordinátorù dochází k èasté kumulaci jejich
funkcí, což zpùsobuje jejich velkou
vytíženost. Na stránkách vìtšiny
obcí se tak aktuální informace
z oblasti protidrogové politiky neobjevují. Jsou tam pouze odkazy na
webové stránky kraje.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého
se realizací aktivity
dosáhlo

22.6 Publikaè- RVKPP
ní èinnost NMS
– 3 edièní øady
(Monografie,
Metodika,
Výzkumné
zprávy), periodikum Zaostøeno
na drogy, pøíležitostné publikace

ano

Publikace jsou vydávány podle plánu publikaèní èinnosti, který je pøipravován na každý
rok. Odbornými editory jsou jednotliví
výzkumní pracovníci NMS, pøípadnì odborní
pracovníci odd. koordinace a financování
protidrogové politiky. Po získání autorského
textu (od externích, pøípadnì interních
autorù) se provádí odborná edièní èinnost,
u originálních textù se zajišťuje oponentský
posudek. Poté pracovník pro vztahy s veøejností zajistí v rámci externích služeb jazykovou korekturu, sazbu, supervizi nad grafickým vzhledem, tisk a distribuci (hromadná
distribuce pøes Postservis Èeské pošty, jednotlivá zaslání vlastními silami) a umístìní
elektronických verzí na stránky
drogy-info.cz, pøípadnì i stránky RVKPP,
a upozorní Informaèní centrum vlády, aby
publikaci pøevzalo na stránky Informaèního
centra vlády.

Potíže vznikají vzhledem k jednoroènímu cyklu financování ze státního
rozpoètu. Opakovanì se nedaøí
získávat autorské texty s dostateèným pøedstihem (nejlépe v roce
pøedchozím pøed vydáním publikace)
– bylo by vhodnìjší mít dvouletý
publikaèní plán místo jednoroèního.
Udržování distribuèního listu
v rozsahu témìø 1900 adres interním
pracovníkem je zbyteènì èasovì
nároèné, bylo by vhodnìjší slouèit
tuto èinnost s udržováním Mapy
pomoci na drogy-info.cz a obì
èinnosti spoleènì outsourcovat.

Aktivita splnila svùj
úèel. Publikace jsou
poskytovány dostateènému okruhu pøíjemcù
a reagují na potøeby
odborné veøejnosti.
Všechny publikace jsou
v plném znìní zveøejòovány na drogy-info.cz,
vybrané publikace
pøímo související s protidrogovou politikou
jsou paralelnì zveøejòovány i na stránkách
RVKPP; novì budou
publikace pøístupné
i pøes Digitální archiv
Národní lékaøské
knihovny.

22.7 Tiskové RVKPP
konference
a tiskové zprávy
k významným
událostem a aktuálním
tématùm

ano

Tiskové konference jsou poøádány vlastními
silami (bez zapojení tiskového odboru Úøadu
vlády ÈR), v sekretariátu RVKPP je 1 systemizované místo „vztahy s veøejností“ do
jehož náplnì patøí i tato aktivita. Stejnì tak
jsou vlastními silami vydávány a distribuovány tiskové zprávy. Na pøípravì informací ke
zveøejnìní se podílejí jak interní pracovníci,
tak v nìkterých pøípadech jednotliví externí
spolupracovníci nebo institucionální partneøi
(NNO, Centrum adiktologie 1. LF UK, MŠMT).
Tiskové zprávy jsou distribuovány jen v elektronické podobì (prostøednictvím ÈTK,
pøímo do jednotlivých redakcí), na tiskových
konferencích jsou podklady pøedávány
v písemné podobì. Rozhovory jsou poskytovány na vyžádání, pracovníci NMS (zpravidla
vedoucí NMS) se rovnìž úèastní diskuzních
a zpravodajských poøadù v TV a rozhlase,
pokud jsou pozváni. Dotazy médií jsou vyøizovány bez odkladu. Tiskové zprávy jsou
zveøejòovány i na obou webech (stránky
RVKPP a drogy-info.cz); tiskové zprávy jsou
vydávány zpravidla pouze v èeštinì, tiskové
konference jsou vedeny rovnìž v èeštinì;
vyžádané rozhovory a živé vstupy v médiích
jsou nìkdy poskytovány i v angliètinì.

V souladu s trendy v médiích se
snižuje poèet tiskových konferencí
a tiskové konference se omezují na
komunikaci rozsáhlejších a složitìjších témat, kde je potøebné poskytnout možnost klást dotazy a vysvìtlovat odborná zjištìní (napø.
k obsahu výroèní zprávy). Oproti poèáteènímu období po zøízení NMS
(cca roky 2003–2005) mediální
aktivity klesají, což souvisí jak
s èastými obmìnami na postu
øeditele odboru, tak s narùstající
pracovní zátìží pracovníkù NMS. Nepodaøilo se realizovat jeden ze
zámìrù – vytvoøit komunikaèní plán
celé protidrogové politiky/tématu
drog a vìnovat se rozsáhleji
nìkterým tématùm. Vzhledem
k vývoji situace bude nutné se
k tomuto zámìru vrátit, posílit komunikaci s médií a pøípadnì ji rozšíøit na
média zamìøená na další cílové
skupiny (zejména mladé lidi a odborníky). To však je možné buïto pøi
omezení nìkterých souèasných
aktivit vykonávaných pracovníkem
pro vztahy s veøejností (distribuce
knih a produkce publikací), nebo pøi
posílení lidských zdrojù alespoò
o pùl pracovního úvazku.

Pùvodní hlavní zámìr
byl splnìn – Národní
monitorovací støedisko
se stalo referenèním
bodem – spolehlivým
zdrojem informací
o drogách; média se na
nìj obracejí a jako zdroj
jej citují i bez návaznosti na konkrétní
mediální aktivitu ze
strany NMS. Tento stav
se daøí udržovat i pøi
urèitém poklesu mediálních aktivit. Nebylo
však zøejmì dosaženo
podobného dopadu
u protidrogové politiky.
Toto tvrzení se však
zakládá pouze na empirické zkušenosti, nebyl
proveden žádný
výzkum.
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Cíl 23: Poskytování informací a poradenských slueb osobám ohroeným uíváním drog
a jejich rodinám prostøednictvím telematických metod
aktivita/èinnost zodpovídal
23.1 Zvýšení
odborné zpùsobilosti služeb
využívajících telematických
metod vèetnì
definic služeb
a výkonù

aktivita souhrnný popis realizace potíže pøi realizaci aktivity, respektive
splnìna aktivity
pøíèiny nerealizování aktivity

RVKPP
ne
ve spolupráci
s A.N.O.
a MŠMT

xxx

23.2 Podporo- RVKPP
èásteè- RVKPP podporuje dva provat stávající síť ve spolupráci nì
jekty specificky využívající
služeb a rozvíjet s A.N.O.
telematických metod, tj.
nové služby vyDrogové informaèní
užívající komucentrum Sananim
nikaèní média
a extc.cz Podané ruce.
prostøednictvím
pilotních projektù

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

V této aktivitì nebylo nic iniciováno
Stav je obdobný jako na poèátku
a k realizaci nedošlo. Rozšíøení standardù realizace Akèního plánu.
nebylo pøedmìtem zájmu RVKPP. V této
oblasti nebylo realizováno žádné vzdìlávání èi aktivita, která by mohla pøispìt k zvyšování odborné zpùsobilosti služeb s výjimkou interních vzdìlávacích aktivit
poskytovatelù služeb. Za úèelem definic
služeb a výkonù bylo uskuteènìno nìkolik
jednání (v rámci obecné diskuze o rozšíøení standardù), nicménì bez jakýchkoli výstupù.
Nedostateèné bylo pochopení efektivity
tohoto typu služeb a jejich možností.
RVKPP a MŠMT podporovalo programy
a projekty prostøednictvím standardních
dotaèních titulù. Nicménì ani v jenom pøípadì nebyla tato oblast vyhlašována jako
prioritní, èemuž odpovídá i výše podpory
a tedy i finanèního zajištìní poskytovaných
služeb. MZ a MPSV tyto služby nepodporuje vùbec. Finanèní situace podpory protidrogové politiky také neumožnila víceménì
žádný zásadní rozvoj této oblasti. Nevznikl
ani žádný pilotní projekt. Rozvoj nìkterých
služeb byl výhradnì spojen s podporou
z nadaèních èi privátních zdrojù.

Vzhledem k nízké podpoøe služeb
a nulovému rozvoji lze aktuální stav
považovat za zhoršení než na poèátku realizace Akèního plánu.

Cíl 24: Sbìr a analýza dat o drogové situaci
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive popis stavu, kterého se reasplnìna
pøíèiny nerealizování aktivity
lizací aktivity dosáhlo

24.1 Zpracová- RVKPP
ní a realizace
Národního akèního plánu drogového informaèního systému (NAPDIS) na
r. 2008–2009

ano

Na vytvoøení NAPDIS spolupraco- xxx
valy pracovní skupiny NMS k jednotlivým indikátorùm. NAPDIS na
r. 2008–2009 byl schválen RVKPP
usnesením è. 07/0108 dne
25. 1. 2008. Realizaci NAPDIS koordinuje NMS a jeho prùbìžnému
naplòování pomáhají i pracovní
skupiny NMS.

NAPDIS napomáhá jednotnému a koordinovanému rozvoji
systému monitoringu na národní úrovni.

24.2 Realizace RVKPP
studie ESPAD
(Evropská školní
studie o alkoholu a jiných
drogách), analýza výsledkù
a jejich publikace

ano

Studie byla realizována v roce
Èekalo se na výsledky mezinárodního
2007, na jaøe 2008 byly zveøejnìny srovnání.
její výsledky. Publikace se pøipravuje – èekalo se na data z mezinárodního srovnání (v èase zpracování hodnocení Akèního plánu však
ještì publikace nebyla k dispozici.)

Jsou k dispozici reprezentativní, mezinárodnì srovnatelná aktuální data o prevalenci
užívání návykových látek mezi
16letými studenty støedních
škol.

24.3 Realizace RVKPP
celopopulaèní
studie o užívání
drog v ÈR

ano

Studie byla provedena v termínu.
Dílèí výsledky jsou zveøejnìny ve
Výroèní zprávì o stavu ve vìcech
drog v ÈR v r. 2008.

Jsou k dispozici reprezentativní data o prevalenci užívání
návykových látek v dospìlé
populaci ÈR.

xxx
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aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive popis stavu, kterého se reasplnìna
pøíèiny nerealizování aktivity
lizací aktivity dosáhlo

24.4 Monitoro- RVKPP
ano
vání prevalence ve spolupráci
HIV a VHC ve
s MZ
skupinì uživatelù drog, pøedevším (i)migrantù

V r. 2007–2008 probìhl výzkum
xxx
„Séroprevalence krevnì pøenosných virových infekcí mezi ruskojazyènými injekèními uživateli“ na
drogové scénì v hl. m. Praze ve
spolupráci Centra adiktologie, NMS
a dalších institucí. V r. 2007
a 2008 probìhla studie „Sexuální
chování uživatelù drog“ (podporovaná NMS), v rámci níž byla sebrána mj. data o rizikovém sexuálním
chování uživatelù drog, které mùže
vést k ohrožení infekèními chorobami.
NMS monitoruje výsledky studií
provedených mezi uživateli drog
v ÈR a monitoruje testování infekcí
v nízkoprahových zaøízeních.
Monitorování prevalence HIV
a VHC zajišťuje i MZ, a to prostøednictvím krajských hygienických
stanic. V letech 2007–2008 probíhala studie Monitorování VHC
v nízkoprahových zaøízeních pro
uživatele drog, do které byl napø.
zapojen i Zdravotní ústav v Plzni.

Kontinuálnì probíhá pravidelný monitoring testování infekcí v nízkoprahových zaøízeních, zamìøený pøedevším na
hepatitidu typu C. Každoroènì
se monitorují specifické
studie zamìøené na výskyt infekèních onemocnìní. Každoroènì jsou k dispozici výsledky ze surveillance HIV a VH
mezi uživateli drog (NMS).
Reaguje se následným zvýšením preventivních aktivit v oblasti šíøení infekèních nemocí
(MZ).

24.5 Realizace RVKPP
prùzkumu
užívání drog na
taneèní scénì

Realizace prùzkumu:
1) Tanec a drogy v r. 2007,
2) Safer Party Tour v r. 2008.

Probíhají samostatná šetøení
užívání drog v prostøedí noèní
zábavy, která jsou doplnìna
daty z evaluace projektu Safer
Party. Dùkladná evaluace
a monitoring umožòují lepší
zacílení poskytovaných
služeb a zároveò poskytují informace o nových trendech
v užívání drog v populaci rekreaèních uživatelù drog.
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aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive popis stavu, kterého se reasplnìna
pøíèiny nerealizování aktivity
lizací aktivity dosáhlo

24.6 Analýza MZ
pøínosu registru
soudních pitev,
který souèasnì
obsahuje data
o drogových
úmrtích

ne

xxx

24.7 Èinnost
sítì EWS
(Systému
vèasného
varování pøed
novými
drogami) a její
prùbìžná
aktivace

ano

V r. 2007 bylo za ÈR do EMCDDA xxx
odesláno hlášení o záchytu 500
tablet s obsahem syntetické drogy
mCPP. Za 1. pololetí r. 2008 byla
odeslána 2 hlášení o záchytu syntetických drog, a sice 6 g prášku
látky 2C-B a dále 1 tablety
s obsahem látky butylo/etylon.
Obdobná hlášení pøicházející o záchytech syntetických drog z jiných
èlenských zemí pøes EMCDDA,
jsou okamžitì zasílána do sítì
èeského EWS. Koordinaèní
skupinu èeského EWS vèetnì
jejího revidovaného složení schválila RVKPP usnesením è. 09/0408
dne 29. 4. 2008.

Viz Souhrnný popis realizace
aktivity.

Studie probìhla formou expertního
retrospektivního odhadu na
bývalých okresních policejních øeditelstvích. (Dotazníkové šetøení
probìhlo/odhad provedlo 69 z celkového poètu 76 policejních øeditelství.) Existuje výstup za rok
2006 a za rok 2007 a první
polovinu roku 2008. NMS provedlo
analýzu dat a uveøejnilo je ve
Výroèní zprávì o stavu ve vìcech
drog v ÈR v r. 2006 kap. 8.2.5,
v roce 2008 kap. 9.1.3.
Metodika sbìru tìchto dat a jejich
interpretace je ve vývoji.

Podaøilo se dosáhnout stavu
pomìrnì vysoké návratnosti
expertních odhadù z teritorií,
smysl sbìru tohoto typu dat
se projeví meziroèním srovnáním a komparativním porovnáním s ostatními daty
a pøispìje k modelování
metodiky a interpretace.

RVKPP

24.8 Stanovení MV
ano
expertního poli- ve spolupráci
cejního odhadu s RVKPP
rozsahu sekundární drogové
kriminality
páchané uživateli drog

MZ vyhodnotilo možnosti sledování
xxx
drogových úmrtí s tím, že ustanovení
nového zdravotního registru jeho implementací do právních pøedpisù není
nutné, a to z tìchto dùvodù:
a) pøi tvorbì reformních zákonù byl
zpracován zákon o zdravotních
službách a podmínkách jeho poskytování, v nìmž byla upravena problematika související s úmrtím, tj. prohlídky
zemøelých a druhy a provádìní pitev
a zmocnìní k vyhlášce o Listu o prohlídce zemøelého; v nìm jsou
v souladu s požadavky WHO navrženy
nìkteré potøebné zmìny, mezi jinými
požadavek na vyplnìní nové kolonky,
zda je podezøení, že úmrtí bylo v souvislosti s požitím návykových látek,
b) mezi povinnosti zdravotnických
zaøízení (ZZ) platí hlášení o èinnosti ZZ,
které se provádí na pøedepsaných tiskopisech „Roèní výkaz o èinnosti ZZ“,
v tomto pøípadì druh ZZ (obor) –
soudní lékaøství, kde se vyplòuje poèet
pitev, pitvy náhlé, pøíèina úmrtí – osoby
zemøelé násilnì, pøedávkování, sebevražda, na následky chybného léèení,
v souvislosti s požitím látky, kterou lze
toxikologicky identifikovat, vèetnì látek
návykových.
K tvorbì registru se tudíž nepøistoupilo.
Se zastavením legislativního procesu
výše uvedených právních pøedpisù se
možnost sledování dat dle bodu a) zastavuje do doby, kdy bude aktualizován
List o prohlídce zemøelého nezávisle na
vlastních zákonech, což MZ do
budoucna plánuje.

Poskytování tìchto informací je závislé
na subjektivním pohledu respondentù
z jednotlivých policejních souèástí –
pøehledové statistiky a databáze Policie
ÈR obdobná data negenerují.
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aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive popis stavu, kterého se reasplnìna
pøíèiny nerealizování aktivity
lizací aktivity dosáhlo

24.9 Pøedklá- MV
dat informace
o objemu zajištìných výnosù
z drogové
trestné èinnosti

ne

24.10 Sledová- MS
ní zneužívání
léèivých pøípravkù obsahujících
OPL vydávaných ve vìznicích, vyhodnocení a navržení
protiopatøení

èásteènì Viz komentáø RVKPP k tomuto
úkolu.

24.11 Sledová- MS
ní a vyhodnocování záchytù
alkoholu a nelegálních drog ve
vìznicích

èásteènì Viz komentáø RVKPP k tomuto
úkolu.

Národní protidrogová centrála
Služba kriminální policie a vyšetøování (SKPV) PÈR tato data
sdružuje a v pùlroèní periodì
pøedává gestorovi zpracování dat
za celou Policii ÈR, kterým je Úøad
odhalování korupce a finanèní kriminality SKPV PÈR. Ukazatel
výnosù je pøedmìtem realizovaného projektu „Identifikátory úspìšnosti orgánù vymáhajících právo
v oblasti potlaèování nabídky“,
který se pokouší tento ukazatel
s maximální relevancí interpretovat
spoleènì s ukazatelem pravomocných odsouzení drogových deliktù.

Jedná se o ukazatel, který se v prùbìhu
trestního øízení velmi èasto mìní,
z pokynu státních zástupcù v rámci vyšetøování a vývoje dùkazní situace
dochází èasto k vracení zajištìných
hodnot obvinìným a smìrodatným je
v tomto ohledu až pravomocný
rozsudek pøíslušného soudu, jehož
souèástí je i rozhodnutí ve vìci zajištìných hodnot. K tomuto rozhodnutí
dochází velmi èasto v delším èasovém
horizontu, èasto i více let, a proto jsou
meziroèní údaje nerelevantní.

Policie ÈR dosud koncepci
sbìru tìchto dat vyvíjí, NPC
SKPV viz Souhrnný popis realizace aktivity.

Tento úkol není možné z hlediska MS xxx
vyhodnotit. Poèet odsouzených, užívajících ať už krátkodobì èi dlouhodobì
léky, které jsou zneužitelné (analgetika,
benzodiazepiny) je vysoký.
Stávající úkol bude modifikován na
aktuální možnosti VS ÈR, kdy v pracovních skupinách RVKPP budou pøedloženy návrhy na øešení této problematiky.
Tento úkol není možné z pohledu MS xxx
vyhodnotit. V souèasné dobì lze vyhodnotit nálezy alkoholu. Potvrzené
zneužití nelegálních drog lze zabezpeèit
v pøíštím AP – napø. vytvoøením jednotného nástroje napø. tabulku, která bude
potøebné údaje monitorovat.

Cíl 25: Sbìr a analýza dat o alkoholu, tabáku a dalích legálních návykových látkách, jejich
uívání a jeho dopadech a o realizovaných opatøeních
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

25.1 Spuštìní MZ
webové prezentace o èinnosti
Národního monitorovacího
støediska pro alkohol a tabák

ano

V roce 2008 byly na webu Státního
zdravotního ústavu uvedeny do provozu stránky NMS pro alkohol a tabák
– Koordinaèního, monitorovacího
a výzkumného pracovištì pro implementaci Evropského akèního plánu
Evropa bez tabáku a Evropského akèního plánu o alkoholu (www.szu.cz).
Na úkolu se dále pracuje, prùbìžnì
jsou doplòovány aktuální údaje.

Nejasnost v názvu pracovištì – podle Pracovištì KMVP plní úkoly
Zdraví 21 Koordinaèní, monitorovací prùbìžnì v rámci svých
a výzkumné pracovištì, podle Akèní- možností, úèel byl splnìn.
ho plánu Národní strategie protidrogové politiky – Národní monitorovací
støedisko pro alkohol a tabák.

25.2 Zpracová- MZ
ní výroèní
zprávy Národního monitorovacího støediska
pro alkohol
a tabák o stavu
v užívání alkoholu a tabákových výrobkù
a o jejich dopadech a o realizovaných protiopatøeních v ÈR

ne

Tento úkol byl dosud plnìn èásteènì.
Vzhledem ke krátkému èasovému
období od zahájení práce Koordinaèního, monitorovacího a výzkumného
pracovištì (KMVP) a s ohledem na
problémy v realizaci úkolu (nedostatek pracovníkù a finanèních prostøedkù) bylo dosud hlavní náplní práce
monitorování pøíslušných indikátorù
a realizace výzkumných studií.

V prùbìhu let 2007–2009 se neustále Úkol se plní, prùbìžnì jsou
snižoval poèet pracovníkù, což se
získávány podklady pro výprojevilo na chodu pracovištì omezo- roèní zprávu.
váním rozsahu èinností. V souèasnosti zajišťují èinnosti pracovištì dva
odborní pracovníci v celkové výši
úvazu 1,625. S tím rovnìž souvisí
i znaèné snížení finanèních prostøedkù
na èinnost pracovištì. Je možné realizovat pouze velmi omezený rozsah
monitorování a výzkumu v oblasti
tabáku a alkoholu. Vìtšina aktivit je
hrazena z grantù (IGA) a ze zahranièních projektù (EU, WHO). To nezaruèuje stabilní úroveò získávání dat a informací.
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aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

25.3 Sestavení
pracovní skupiny pro vytvoøení
systému indikátorù pro sledování užívání alkoholu a tabákových výrobkù
a dùsledkù
jejich užívání

MZ
ano
ve spolupráci
s ÚZIS, SNN
a zdravotními
pojišťovnami

Ve spolupráci s MZ ÈR pokraèovalo
organizaèní zajištìní ustavení mezirezortní pracovní skupiny k zajištìní
úkolù, vyplývajících z Akèního plánu
realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007–2009.
Byly jmenovány kontaktní osoby
za jednotlivé relevantní rezorty a byla
zahájena práce skupiny prùbìžnými
konzultacemi k aktuálním øešeným
úkolùm. Byla svolána schùzka Pracovní skupiny pro pøípravu indikátorù
pro sledování v rámci monitoringu
tabáku a alkoholu. Schùzka se konala
dne 16. 12. 2008, byl pøipraven návrh
indikátorù.

Pøi práci skupiny se žádné potíže ne- Úkol byl splnìn, indikátory
vyskytly. Problémem je sdìlení zábyly projednány a jsou vystupce Èeského statistického úøadu, užívány.
že nebude nadále sledována spotøeba
alkoholu, což je jeden z klíèových indikátorù. O tomto problému byla informována RVKPP.

25.4 Zmapování stávající sítì
zaøízení vìnujících se prevenci
a léèbì závislostí na alkoholu
a nikotinu

MZ
ano
ve spolupráci
s ÚZIS, SNN
a zdravotními
pojišťovnami

Na podzim 2009 bylo provedeno
zmapování pracovišť zabývajících se
prevencí a léèbou problémù se škodlivým užíváním alkoholu a tabáku
v jednotlivých regionech ÈR. Pøehled
tìchto pracovišť byl vystaven na
webu SZÚ.

Bylo velmi nároèné provést zmapování poskytovaných služeb na celém
území ÈR, úroveò informací ze strany
poskytovatelù je rùzná. Problém byl
i v souvislosti s reorganizací zdravotních ústavù a s možností využití pracovníkù podpory zdraví pro sbìr dat.

Úkol byl splnìn, pøehled
poskytovaných služeb byl
dokonèen a je na webu
SZÚ.

Cíl 26: Hodnocení protidrogové politiky ÈR
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

26.1 Prùbìžné
hodnocení
plnìní aktivit
Akèního plánu
2007–2009
podle stanovených ukazatelù
k plnìní úkolù
a hodnocení
dopadù tìchto
aktivit

ano

RVKPP, MZ,
MPSV,
MŠMT, MV,
GØC, MS
a MPO

Akèní plán se prùbìžnì hodnotil za
dané období 2×. (Revize splnìných/nesplnìných úkolù.) Rezorty
pøedložily své hodnocení na
sRVKPP, který zpracoval souhrnnou hodnotící zprávu a pøedložil
ji na RVKPP v r. 2008.
Prùbìžné hodnocení AP za r. 2009
se slouèilo se závìreèným hodnocením (viz 26.2) a posunul se
termín plnìní na konec r. 2009.

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Pouze èást zúèastnìných institucí Lepší informovanost a koordinace
pøedala v termínu podklady pro
aktivit v prùbìhu implementace AP
hodnocení prùbìžných úkolù
2007–2009.
v r. 2008.
MZ a MO zmiòovaly, že prùbìžné
Výstupy z realizace aktivit AP
hodnocení úkolù AP pomáhá lepší
nejsou pøedkládány na jednání
koordinaci úkolù a zvýšení spoluRVKPP spolu s prùbìžným nebo práce v rámci rezortù a poskytovázávìreèným hodnocením APOD. ní zpìtné vazby k zabezpeèovaným úkolùm.
Zapojení MPO (ve VZR) bylo až od
roku 2007. Jako potíž vnímal
rezort poèáteèní nedostatek zkušeností s tvorbou strategií. V souèasné dobì je za nejvìtší problém
považován nedostatek informací
o složení pracovních komisí. Negativnì rezort vnímá pøedkládání
nìkterých materiálù na poslední
chvíli, do strategií a akèního plánu
se pak mohou dostat chyby.
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INFORMACE, VÝZKUM, HODNOCENÍ
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

26.2 Evaluace RVKPP, MZ,
Akèního plánu MPSV,
2007–2009
MŠMT, MV,
GØC, MS,
MPO

ano
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Evaluace byla zamìøena na hodnocení stavu splnìní aktivit AP
2007–2009. Šlo o interní evaluaci,
tj. každý subjekt odpovìdný za
realizaci aktivit AP byl požádán
o poskytnutí informace o splnìní
dané aktivity. O poskytnutí informace byl požádán hlavní gestor
(hlavní odpovìdný za realizaci
úkolu), tak i spolupracující instituce.
Informace byly pøedloženy
sRVKPP xls tabulce ve struktuøe
podobné této posléze a zpracované do souhrnné zprávy.
Termín poskytnutí podkladù od odpovìdných institucí byl stanoven
na 15. 10. 2009. Vzhledem
k tomu, že hodnocení implementace AP bylo dost rozsáhlé, co se
týèe požadovaných informací,
mìly rezorty èas pro zpracovaní
podkladù témìø 3 mìsíce.
MO – Informace o plnìní úkolù AP
za rezort obrany byly sumarizovány a jsou pøiloženy k tomuto
souboru ve formì dokumentu „MO
ÈR – doplòující informace k vyhodnocení AP“ (viz indikátory
plnìní aktivity).

Hodnocení bylo administrativnì
nároèné pro všechny zúèastnìné
subjekty.
Ne všechny podklady byly dodané
ve stanoveném termínu, zdržení
však nebylo ze strany rezortù
významné (pøibližnì 2–3 týdny).

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

Komplexní hodnocení implementace aktivit AP 2007–2009 jednak
umožnilo získat pøehled, co se
v prùbìhu tøí let podaøilo uskuteènit a co ne. Poskytlo také pøehled
o možných úskalích implementace
protidrogové politiky (limitující
Hodnocení nebylo vùbec pøedlože- faktory a potíže), poskytlo zpìtnou
vazbu na samotnou konstrukci
no ministerstvem zahranièních
akèního plánu, na definované
vìcí, Spoleèností pro návykové
nemoci, Institutem postgraduální- aktivity a možnost vyhodnocování
jejich plnìní.
ho vzdìlávaní ve zdravotnictví
Informace získané z této zpìtné
a Krajem Vysoèina. Ministerstvo
vazby byly využity pøi tvorbì
spravedlnosti také hodnocení
nového akèního plánu a strategie
úkolù nepøedložilo, informace
protidrogové politiky na pøíští
o úkolech poskytla jenom
období.
Vìzeòská služba.
Problémy se také vyskytly pøi indikátorech, které mìly sloužit jako
objektivní ukazatel splnìní úkolu.
Údaje k indikátorùm ve velké
vìtšinì nebyly poskytnuty odpovìdnou institucí.
Další informace o prùbìhu hodnocení jsou uvedeny v textové èásti
souhrnné zprávy o implementaci
AP 2007–2009.
Další komentáøe:
MZ – Ke komplikaci došlo zejména
v pøípadì legislativních norem,
které souvisely s pøijetím nových
zdravotnických zákonù, od kterých
bylo nakonec upuštìno.
MPO – Pokud není požadavek na
hodnocení adresován pøímo na
ministra prùmyslu a obchodu, má
zástupce MPO ve VZR jen
omezený mandát. Mohou uniknout
pozornosti èinnosti, které byly
zadány pøímo prostøednictvím
e-mailu konkrétnímu pracovníkovi,
aniž je informován zástupce MPO
ve VZR. Je tøeba zlepšit komunikaci.
MŠMT – Nìkteré úkoly nastavené
pøi tvorbì AP jsou vlivem aktuálního vývoje v oblasti primární
prevence již poplatné a je tøeba je
pøeformulovat èi zrušit.

INFORMACE, VÝZKUM, HODNOCENÍ
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

26.3 Evaluace
Národní strategie protidrogové
politiky
2005–2009

ano

Evaluace Národní strategie
2005–2009 byla zamìøena na
zjištìní úrovnì dosažení strategických cílù, úèinku protidrogové
politiky na drogovou situaci a na
úspìchy èi neúspìchy Národní
strategie 2005–2009 za dané
období. Evaluace Národní strategie
mìla 3 hlavní èásti:
– formulování protidrogové politiky
hodnocení formální stránky strategických dokumentù, zpùsob vyjádøení cílù strategie a aktivit akèního
plánu,
– implementace protidrogové
politiky – zhodnocení prùbìhu implementace plánovaných aktivit
a výstupù (tzv. monitoring implementace) a na pochopení procesu,
tedy identifikování faktorù ovlivòujících realizaci protidrogové
politiky,
– výsledky protidrogové politiky –
hodnocení úèinkù realizované protidrogové politiky.
Hodnocení bylo realizováno sekretariátem RVKPP, pøi nìkterých oblastech hodnocení využilo pracovních skupin složených ze zástupcù
ministerstev a odborné spoleènosti.
Evaluace probíhala v druhé
polovinì r. 2009 a v první polovinì
r. 2010.

Evaluace byla dost èasové
nároèná a její provedení bylo limitováno nedostatkem finanèních
prostøedkù, z toho dùvodu byla
upøednostnìna interní evaluace
pøed externí s omezenými personálními zdroji.
Výsledná interpretace nebo i zpracování výsledkù hodnocení mùže
být do jisté míry ovlivnìno subjektivním vnímáním jednoho zpracovatele evaluaèní zprávy. V prùbìhu
procesu evaluace se nepodaøilo
vytvoøit mechanizmy prùbìžné
zpìtné kontroly a objektivizace
výstupù z evaluace.
Nicménì podaøilo se zøídit ad-hoc
Radu pro evaluaci národní strategie (pøi RRVKPP), která se stala
odborným orgánem pro poèáteèní
metodologické posouzení procesu
evaluace a použitých evaluaèních
nástrojù a pak v závìreèné fázi pro
odbornou oponenturu výsledných
výstupù evaluace a finální verze
evaluaèní zprávy.

Evaluace Národní strategie
2005-2009 poskytla v širším
kontextu informace o vývoji protidrogové politiky za období pìti let,
poskytuje informace o faktorech
pùsobících na její implementaci
a ovlivòující dosažení plánovaných
výsledkù. Poskytla dále užiteèné
informace týkající se samotné formulace a tvorby strategických dokumentù. Všechny informace jsou
využitelné pro tvorbu pøíštích strategických dokumentù protidrogové
politiky.

ano

Hodnocení protidrogové politiky na
krajské úrovni je obecnì zpracováváno ve Výroèní zprávì o realizaci
protidrogové politiky v kraji. Zprávy
jsou pøedkládány sRVKPP každoroènì. sRVKPP poskytuje krajùm
metodickou pomoc pøi zpracovávání zpráv a definuje strukturu
krajských zpráv.
Kromì výše zmínìné zprávy
nìkteré kraje zpracovávají i zprávy
o plnìní úkolù strategie jeho
akèního plánu krajské protidrogové
politiky

Hlavním problémem bylo dodržení
termínu odevzdání zprávy z krajù.
Zprávu zpoèátku neodevzdaly
všechny kraje. Poèet krajù, které
zprávy neodevzdaly, se však
snižoval, v r. 2009 odevzdaly
všechny kraje.
Pøi zpracování výroèní zprávy za
kraj se vyskytují problémy typu
neochota spolupráce ze strany nìkterých poskytovatelù údajù,
neochota pøedkládat zprávu ze
strany místních protidrogových
koordinátorù na obcích s povìøenou pùsobností (nesourodost
zpráv, rozdílná kvalita, zprávy
èasto neobsahují potøebné informace, pøestože je dána jasná
osnova zprávy).
Nìkteré kraje uvedly i potíže související s implementaci nìkterých
aktivit krajského AP, napø. realizaci
programù zamìøených na
romskou komunity, èasto
z programù odcházejí pøedèasnì
a je tìžké s nimi navázat spolupráci (Jihomoravský kraj); ne zcela je
politická vùle plnit všechny úkoly
uložené v AP, napø. pøi obnovení
diskuze o aplikaèních místnostech.
Na rozvoj nìkterých plánovaných
aktivity stále chybí finanèní prostøedky (Praha).

Osnova zpráv, kterou pøedkládá
sRVKPP, se bìhem let mìnila
podle potøeb, v r. 2009 se
víceménì ustálila na verzi, kterou
lze použít i v pøíštím období.
Kvalita vypracovaných zpráv se
každý rok zvyšuje, øada zpráv je
vynikajících a velmi informativních.
Výroèní zprávy krajù obsahují informace, které jsou dùležité pro
realizaci protidrogové politiky, a to
na všech úrovních (místní, krajské,
centrální).

RVKPP, MZ,
MPSV,
MŠMT, MV,
GØC, MS,
MPO

26.4 Hodnoce- kraje ÈR
ní krajských
strategií protidrogové politiky
a drogové
situace v krajích

Výroèní zprávy o drogové situaci
v kraji jsou v krajích (široce) distribuovány. Dokážou být využívaným
a uceleným zdrojem informací.
Napomáhají zvyšování informovanosti odborné i laické veøejnosti
a tvùrcùm politiky na krajské
úrovni.
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INFORMACE, VÝZKUM, HODNOCENÍ
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
splnìna
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

26.5 Souhrnné RVKPP
hodnocení realizace protidrogové politiky
v krajích ÈR

ano

Vypracování souhrnu výroèních
zpráv krajù splnilo svùj úèel, dává
pøehled o situaci v jednotlivých
krajích, a to pøedevším v oblasti
koordinace, financování a institucionálního zajištìní protidrogové
politiky v krajích.

26.6 Provedení
studie nákladù
souvisejících
s fenoménem
nelegálních drog
v ÈR

èásteènì Centrum adiktologie získalo grant
na provedení studie COI až od
r. 2009. Ve 2. pololetí probíhá fáze
konceptualizace sbìru relevantních
dat a pak zaène sbìr dat. Není
známo kdy pøesnì budou k dispozici výsledky.

RVKPP ve
spolupráci
s MV, MZ,
MŠMT, MS,
MPSV, MF

Zprávu zpracovává sRVKPP jako Za r. 2006 souhrnná zpráva nebyla
souhrn z výroèních zpráv o realiza- zpracována pro neúplnost údajù.
ci protidrogové politiky krajù
a pøedkládá ji pro informaci
RVKPP. Byl vypracován souhrn
zpráv za rok 2007 a 2008.

Nedostatek finanèních prostøedkù n.a. vzhledem k èasovému skluzu.
v období do r. 2009. V r. 2009
získalo na realizaci studie grant od
IGA MZ.

26.7 Vypraco- MV
èásteènì Po stanovení zásadních premis
vání konceptu
ve spolupráci
v roce 2008 byla sdružena
hodnocení
s RVKPP
modelová data NPC, na základì
aktivit snižování
jejich vyhodnocení byl stanoven
nabídky/prosasystém možných ukazatelù
zování práva
(množství prokazovaných OPL
vèetnì souboru
v daném pøípadu podle návrhu
sledovaných inpodání obžaloby, zajištìné
dikátorù
hodnoty, pravomocné odsouzení).
Tato data jsou v roce 2009 systematicky sdružována v rámci celé
ÈR na NPC, pøedpokládá se další
vývoj metodiky a systému sbìru
a interpretace tìchto dat.

Již v aktivitì 24.9 byla popsána
irelevance údajù o zajištìném
majetku v roèní bilanci. Sbìr
tìchto dat klade vyšší nároky na
administraci ze strany policistù na
územních odborech služby kriminální policie a vyšetøování
(bývalých okresních øeditelstvích)
a zvyšuje možnost lidské chyby,
pomìrnì velká variabilita popisù
skutku bez zøetele k uvádìným
množstvím OPL data zkresluje.
Posunutí termínu plnìní o 1 rok
(v souvislosti s oèekávaným èeským
pøedsednictvím v rámci EU).

Byl nastaven systém sbìru dat,
v souèasné dobì je vyvíjena
metodika.
Na vytváøení nového indikátoru
„prokázaných drog“ se v r. 2009
podílelo i NMS. Data budou vykazována poprvé za r. 2009.

26.8 Sledování MS
a vyhodnocování opatøení snižování dostupnosti drog ve
vìznicích

VS ÈR byla v r. 2009 uèinìna
nabídka vyzkoušení detektoru
drog. V praxi však mìl detektor
drog znaèné nesrovnalosti a jeho
poøizovací cena pøevyšovala
finanèní možnosti VS ÈR.

xxx

ano

Viz nálezy protidrogových psù
(sloupec Indikátory / ukazatele
plnìní aktivity).

Cíl 27: Mapování a hodnocení kapacity drogových slueb a jejich regionální dostupnosti
a dostupnosti pro rùzné cílové skupiny
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

27.1 Vypracování me- RVKPP ve ne
todiky pro analýzu dro- spolupráci
gových služeb
s MZ,
MPSV, SNN
ÈLS JEP,
A.N.O. a vysokými školami

xxx

27.2 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti kontaktních
a poradenských služeb
s návrhem opatøení

Aktivita na národní úrovni splnìna
Aktivita navazuje na úkol 27.1 xxx
nebyla.
– dùvody nerealizace viz v akNicménì, nìkolik krajù pøi vyhodno- tivitì 27.1.
cování aktivit akèního plánu uvedlo,
že analýza dostupnosti služeb pro
uživatele drog (tedy nejenom kontaktní a poradenské služby) na krajské
úrovni byla provedena napø. v rámci
SWOT analýzy, koncepce základní/minimální sítì zaøízení, analýzy
stavu drogové scény apod.

56

RVKPP
ne
ve spolupráci s kraji
a A.N.O.

Nedostatek odborných kapacit xxx
a financí – aktivity podobného
charakteru není možné systémovì realizovat, aniž by na to
byl vyhlášen samostatný
projekt a získané dodateèné
zdroje financí.

INFORMACE, VÝZKUM, HODNOCENÍ
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

27.3 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti ambulantní
léèby s návrhem opatøení

MZ
ne
ve spolupráci s kraji,
s A.N.O.
a zdravotními pojišťovnami

Na tomto úkolu MZ zaèalo pracovat Nedostateèné informace
i pøesto, že nebyl splnìn úkol è. 27.1 z krajù. Bylo zjištìno, že amze strany RVKPP.
bulantní péèi není možné
pøesnì identifikovat u praktických lékaøù, neboť jsou placeni
prostøednictvím kapitaèní
platby.

27.4 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti lùžkové léèby
s návrhem opatøení

MZ
ne
ve spolupráci s kraji
a zdravotními pojišťovnami

xxx

Aktivita navazuje na úkol 27.1 xxx
– dùvody nerealizování viz aktivitu 27.1.

27.5 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti programù detoxifikace s návrhem
opatøení

MZ
ne
ve spolupráci s kraji
a zdravotními pojišťovnami

xxx

Aktivita navazuje na úkol 27.1 xxx
– dùvody nerealizování viz aktivitu 27.1.

27.6 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti terapeutických komunit s návrhem opatøení

RVKPP
ne
ve spolupráci s kraji
a A.N.O.

xxx

Aktivita navazuje na úkol 27.1
– dùvody nerealizování viz
aktivitu 27.1.

xxx

27.7 Vypracování
analýzy kapacity a dostupnosti programù
následné péèe
s návrhem opatøení

MPSV
ne
ve spolupráci s kraji
a A.N.O.

xxx

xxx

xxx

27.8 Vypracování
souhrnné zprávy
o kapacitì a dostupnosti drogových služeb
v ÈR s návrhem
opatøení

RVKPP
ne
ve spolupráci s MZ,
MPSV, kraji
a A.N.O.

xxx

Aktivita navazuje na úkol 27.1
- dùvody nerealizace viz
v aktivitì 27.1.

xxx

Plnìním aktivity byly odhaleny
nìkteré problémy, které souvisí s ambulantní péèí o závislé pacienty.

Cíl 28: Podpora výzkumu a evaluace intervencí v oblasti drog
aktivita/èinnost zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny nerealizování realizací aktivity dosáhlo
aktivity

28.1 Zvýšení
RVKPP
poètu projektù
z ÈR zapsaných
v databázi
EDDRA (evropská databáze
evaluovaných
projektù spravovaná EMCDDA)

èásteènì

Databáze EDDRA byla v r. 2007
a v I. ètvrtletí r. 2008 ze strany
EMCDDA aktualizována a byl provádìn pøevod databáze na specializovaný portál Best Practice Portal. Zároveò byl pøeveden formuláø pro nové
projekty do on-line systému Fonte,
který nyní EMCDDA používá pro reportování vìtšiny dat. Nebylo tedy do
zaèátku èervna 2008 možné zadávat
nové projekty. V r. 2009 je pøipraven
nový projekt (Drogové služby ve
vìzení Sdružení Podané ruce Brno).
Byly aktualizovány informace
o EDDRA na stránkách drogy-info.cz.

Zmìny v obsahu a technickém
zabezpeèení projektu EDDRA
a celého Best Practice Portal
v EMCDDA ve sledovaném
období.
Absence aktivního zájmu ze
strany služeb s odkazem na
nejasné výhody pøítomnosti
v EDDRA.

n.a.
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aktivita/èinnost zodpovídal

28.2 Podpora
a iniciace evaluace služeb v oblastech prevence, snižování
rizik, léèby a následné péèe

aktivita
splnìna

RVKPP, MZ, ano
MPSV,
MŠMT a MS
ve spolupráci s A.N.O.

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny nerealizování realizací aktivity dosáhlo
aktivity

Pøímá podpora evaluaèních programù:
Z dotaèního øízení RVKPP byly
v r.2007 podpoøeny 2 projekty: „Evaluace výsledkù léèby v terapeutické
komunitì“ a „Pilotní ovìøení databáze
pro evidování výkonù primární prevence“ a v r. 2008 „Evaluace výsledkù léèby v TK pro drogovì závislé“
a „Plošné nasazení databáze PrevData pro evidování výkonù primární prevence“, v r. 2009: 2 projekty „Evaluace výsledkù léèby v TK pro drogovì
závislé“ a „Lékárny a uživatelé drog“
– Sbìr dat a monitoring situace v lékárnách v kontextu kontaktu s uživateli.
Informaèní podpora – šíøení informací:
NMS pøipravilo èíslo Zaostøeno na
drogy – Evaluace výsledkù léèbných
intervencí u užívatelù návykových
látek (è. 5/2009) a publikaci Léèba
problémù spojených se zneužíváním
drog: dùkazy o úèinnosti (Gossop,
M., pøeklad z angliètiny).
Pøímá evaluace služeb:
sRVKPP-NMS – Byla vytvoøená nová
databáze pro sbìr a analýzu dat –
UniData – na základì systému Freebase, kterou mohou využívat kromì
nízkoprahových zaøízení všechna
ostatní zaøízení (pøedevším ambulantní programy – drogové služby ve
vìzení, ambulantní léèba, následná
péèe, podpùrné psychosociální programy substituèní léèby).
MPSV – Pro poskytovatele služeb
byla vyhlášena Výzva è. 45 OP LZZ,
která umožnila jednotlivým programùm financovat také procesy
zamìøené na plnìní zákonných standardù kvality sociálních služeb
a další rozvoj, tj. mimo jiné i vlastní
evaluaci.
MZ a MŠMT – Protidrogové služby
byly evaluovány prostøednictvím prùbìžných a závìreèných zpráv, které
organizace zasílají, pokud jim byla
poskytnuta dotace.

MZ – Evaluaèní projekty nebyly
realizovány, protože množství finanèních prostøedkù vyèlenìných na odvìtví protidrogové
politiky se snižuje, a proto
nebylo vhodné ubírat z již nedostaèujícího množství finanèní
prostøedky na evaluaèní projekty.
MPSV – Podpora evaluaèních
programù a nástrojù ze standardních dotaèních titulù se
vzhledem k jejich nastavení
a nutností úsporných opatøení
nepøedpokládá.

Nový vytvoøený program UniData umožòuje uživatelsky pøíjemnìjší práci s daty, efektivnìjší
sbìr a analýzu dat, snadnìjší
kontrolu efektivity zaøízení, evaluaci a plánování. Výstupy z této
databáze budou mimo jiné
sloužit také pro závìreèné a prùbìžné zprávy dotaèního øízení
RVKPP a pro hlášení do registru
žádostí o léèbu (Treatment
Demand Indicator – data o žádostech o léèbu v ÈR hlášená
posléze do EMCDDA).
Bylo také pøístupnou formou
podpoøeno šíøení informací
o evaluaci programù služeb mezi
veøejností (publikaèní èinnost
NMS).
Evaluace protidrogových služeb
je prostøednictvím prùbìžných
a závìreèných zpráv zaznamenávána do hodnotící tabulky,
která pomáhá pøi posuzování pøijatých žádostí o pøidìlení dotace
(MZ).

Projekty z hlediska nákladové
efektivity byly hodnoceny pouze
v rámci tìch typù služeb, kde
byly alespoò tøi projekty stejného
typu. Dále nebyly hodnoceny
tzv. „neslužbové“ projekty, tedy
projekty, ve kterých není pøímo
pracováno s klienty, jako napøíklad projekty z oblasti informací,
výzkumu a hodnocení. Dùvodem
je specifiènost tìchto projektù.

Získání komplexnìjšího obrazu
o nákladovosti jednotlivých typù
služeb. Analýza nákladové efektivity nereflektovala rozdíly v jednotlivých typech programù, jako
jsou rozdíly ve skladbì klientù,
rùzné zpùsoby a metody práce
a rùzných kontextù programù
(napø. velká x malá mìsta).

U MŠMT v rámci dotaèního Programu I je evaluován poèet realizovaných projektù, a to jak z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska.
28.3 Analýza RVKPP
ano
nákladové efekti- ve spoluprávity projektù
ci s NNO
podpoøených
v dotaèním øízení
RVKPP
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Analýza nákladové efektivity projektù
vycházela z toho, že výkonnost programu je možno vztáhnout na penìžní jednotku, tedy cenu „výkonu“ (Kè
na jednotku výkonu). Dále se vycházelo z toho, že je možné identifikovat
indikátory/jednotky nákladovosti pro
rùzné typy služeb a že je možné porovnávat nákladovost jedné služby
s nákladovostí jiných služeb stejného
typu. Jako zdroj dat byla použita data
ze závìreèných zpráv projektù v dotaèním øízení RVKPP za rok 2008.
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aktivita/èinnost zodpovídal

28.4 Podpora
èinnosti výzkumných pracovišť
a šíøení výsledkù
výzkumu v oblasti drog

aktivita
splnìna

RVKPP, MZ, ano
MPSV,
MŠMT, MV
a MS

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny nerealizování realizací aktivity dosáhlo
aktivity

Z dotaèního øízení RVKPP byly pod- Ze strany RVKPP nebyly. U jedpoøeny projekty zabývající se evalua- notlivých rezortù viz níže.
cí služeb v primární prevenci
a v rámci léèby v terapeutických
komunitách (viz úkol 28.2)
Z finanèních prostøedkù NMS byl
podpoøen výzkum ESPAD a výzkum
provedený mezi lékaøi, zamìøený na
odhad problémových uživatelù drog,
na pøedepisování substituèní látky
Subutexu a na postoje k substituèní
léèbì. NMS dále spolupracovalo na
výzkumných projektech, které provádìlo Centrum adiktologie (napø. Séroprevalence krevnì pøenosných virových infekcí mezi ruskojazyènými
injekèními uživateli na drogové scénì
v hl. m. Praze).
Šíøení informací z výzkumu:
NMS se podílí na publikaci výsledkù
výzkumu ve vlastních vydávaných
publikacích (viz bod 22.6 a sekce
Publikace na drogy-info.cz) a také
spolupracuje na sdìleních v odborných èasopisech a na odborných
konferencích (viz publikaèní èinnost
pracovníkù NMS zveøejnìná na webu
drogy-info.cz). Výzkumu v oblasti
drog byla vìnována speciální kapitola
Výroèní zprávy o stavu ve vìcech
drog 2006 (zveøejnìna 2007); údaje
jsou zveøejnìny také na stránkách
EMCDDA.
Dále jsou uvedeny informace z jednotlivých rezortù, které nìjakou
èinnost v této oblasti vyvinuly:
V rezortu MZ – Jsou vytvoøeny podmínky pro to, aby výzkumná èinnost
v této oblasti byla realizována, a to
prostøednictvím rezortního programu
výzkumu a vývoje – MZ II na léta
2008–2011, dále programù platných
pro období 2004–2009, což jsou Národní program Zdraví (1A) a Rezortní
program výzkumu a vývoje – MZ
(RPV I).
Drogová tematika je øešena Oborovou komisí è. 09, – Vztah zdraví
a prostøedí, preventivní pøístupy ve
zdravotnictví, která je i nadále obsažena a rozvíjena ve schválené Koncepci aplikovaného zdravotnického
výzkumu a vývoje platné od letošního
roku s výhledem do roku 2015, na
který navazuje i rezortní program
RPV III (2010–2015).

n.a.

V roce 2008 MZ z dotaèního
øízení v rámci prevence drogových závislostí nepodpoøilo ani
jeden projekt, jelikož nebyl žádný
pøedložen.

Institut pedagogicko-psychologického poradenství, pøímo øízená organizace MŠMT, která je výzkumným
pracovištìm, realizuje spoleènì
s Centrem adiktologie mezinárodní
výzkumný projekt EUDAP 2, finanènì
podpoøený v dotaèní politice MŠMT.
Školám je nabízen kvalitní systematický program primární prevence,
jehož efektivita byla otestována
v rámci sedmi zemí EU. Dále byly
podpoøeny výzkumné studie ESPAD
a DAPHNE.
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aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny nerealizování realizací aktivity dosáhlo
aktivity

MPSV v rámci interních návrhù na
výzkum pro potøeby státu ve spolupráci se NMS pøedložilo pro rok 2010
tøi návrhy:
– Analýza potøeb, dostupnosti
a spektra služeb programù následné
péèe uživatelù návykových látek,
– Analýza potøeb a souèasného stavu
sociálních a zdravotnì-sociálních
služeb pro rizikové uživatele tìkavých
látek s dùrazem na cílové skupiny
dìtí a mladistvých ze sociálnì vylouèených lokalit,
– Zdravotnì sociální dùsledky užívání
návykových látek mezi seniory
a návrh systémových zmìn na základì provedené analýzy potøeb.

Komplikovaný a znaènì zatìžující zpùsob administrace tìchto
výzkumù. Doposud není zøejmé,
zda dané projekty byly podpoøeny.

V rezortu MV byla v roce 2007
v rámci programu Bezpeènostní
výzkum 2006–2010 (podprogram
Výzkum vybraných aspektù závažné
trestné èinnosti (terorizmus, legalizace výnosù z trestné èinnosti, daòová
kriminalita a jejich dokumentování)
a mimoøádných událostí) poskytnuta
dotace na projekt „Elektronická publikace léèiv“. Struèná charakteristika
projektu: Vytvoøení databázového
systému pro rychlou identifikaci neznámých vzorkù léèiv na základì fotodokumentace jednotlivých druhù
humánních léèivých pøípravkù (HLP).
Pøevedení databáze Drogis (informaèní systém pro úèely kriminalisticko technického zkoumání) do nového
prostøedí. Cílem bylo vytvoøit takový
databázový produkt, který nebude vyžadovat další speciální programové
vybavení a bude spustitelný na
bìžném PC. Øešitel: Kriminalistický
ústav Praha.
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Souèástí realizace uvedeného
projektu byla pøednáška v rámci
Toxikologického kurzu – postgraduální vzdìlávání toxikologù,
2 èlánky v odborném periodiku,
1 pøíspìvek do sborníku z mezinárodního sympozia.
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Aktivity realizované nad rámec Akèního plánu 2007-2009 v oblasti sniování nabídky
a prosazování práva
(pracovní) název zodpovídal
aktivity

období realizace

cíl aktivity

obsah aktivity

výstupy

Realizace výzku- IKSP
mu „Možnosti
trestní justice
v protidrogové
politice"

2005–2007

Shromáždit relevantní údaje
z rùzných zdrojù, jež by pøispìly k poznání reálných možností
a mezí pùsobení systému
trestní justice v rámci protidrogové politiky ÈR.

Výzkum se skládal ze dvou
èástí. V prvé èásti spoèívalo
metodologické tìžištì v analýze právních pøedpisù a dostupné odborné literatury, dále
v analýze dokumentù relevantních státních orgánù a koneènì
v analýze statistických údajù
Policie ÈR a Ministerstva spravedlnosti ÈR k drogové problematice. Druhá – empirická èást
prezentuje poznatky získané
z vytypovaných trestních spisù
a z rozsáhlého dotazníkového
šetøení mezi experty zabývajícími se drogovou problematikou
v orgánech systému trestní
justice ÈR (tj. mezi soudci,
státními zástupci, policisty
z Národní protidrogové centrály
SKPV PÈR, pracovníky celní
správy a pracovníky vìzeòské
služby).

Publikace výstupù v letech
2006–2008.

Realizace výzku- IKSP
mu „Kriminální
kariéra pachatele
drogové kriminality“

srpen 2008 –
èerven 2010

Na základì dostupných pramenù získat nové poznatky o kriminální kariéøe pachatelù drogové kriminality v ÈR a tím
pøispìt k prohloubení poznání
fenoménu drogové kriminality.

Tìžištì výzkumu spoèívá ve
Vzhledem k harmonogramu
shromáždìní a podrobné ana- výzkumu se s hlavními výstupy
lýze údajù o kriminální kariéøe poèítá v letech 2010 a 2011.
rozsáhlého vzorku pachatelù
drogové kriminality, získaných
zejména z Rejstøíku trestù.
Pøedmìtem výzkumu jsou
obèané ÈR, odsouzení v Èeské
republice v letech 2002–2003
za trestné èiny nedovolené
výroby a držení omamných
a psychotropních látek a jedù
podle § 187 a § 187a trestního
zákona. Výzkum je souèástí
širšího výzkumného úkolu, øešeného v IKSP pod názvem
„Výzkum a analýza závažných
forem trestné èinnosti“.

Pøeklad a publi- IKSP
kace èeské verze
studie Roche, A.,
M. et al.: Drug
testing in
schools: evidence, impacts and
alternatives, Canberra: Australian
National Council
on Drugs, 2008.

2008

Zpøístupnit èeské odborné
i laické veøejnosti výsledky rozsáhlé zahranièní studie, zabývající se testováním na drogy
ve školách.

IKSP nechal vypracovat
pøeklad rozsáhlé australské
studie, zabývající se komplexním zpùsobem problematikou
testování na drogy ve školách,
a tento pøeklad se svolením
pùvodního vydavatele vydal ve
své edièní øadì Prameny.
Studie podrobnì analyzuje
technické, ekonomické, etické
a právní aspekty testování žákù
a studentù ve školách na pøítomnost drog v tìle a zabývá
se i alternativními postupy zjišťování užívání drog školní mládeží.

Dvì studie: Trávníèková, I.,
Zeman, P.: Možnosti trestní
justice v protidrogové politice I.
(vývojové aspekty). Praha:
IKSP, 2007; Trávníèková, I.,
Zeman, P.: Možnosti trestní
justice v protidrogové politice
II. (empirická èást). Praha:
IKSP, 2008; k dispozici
v plném znìní též na webových
stránkách IKSP: www.kriminologie.cz. Dále 6 èlánkù
v èeských odborných èasopisech a 1 èlánek v zahranièním
èasopise Journal of Drug
Issues.

Roche, A. M. a kol.: Testování
na drogy ve školách: poznatky,
úèinky a alternativy. Praha:
IKSP, 2008.
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7 Koordinace a financování
Cíl 29: Funkèní právní a organizaèní rámec souèasné protidrogové politiky
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita splnìna

souhrnný popis reali- potíže pøi realizaci ak- popis stavu, kterého
zace aktivity
tivity, respektive pøíèi- se realizací aktivity
ny nerealizace aktivity dosáhl

29.1 Vytvoøit pracovní
skupinu (Funkèní
právní a organizaèní
rámec souèasné protidrogové politiky), zajistit její èinnost a vydefinovat problémové oblasti a potøeby

RVKPP ve spolupráci s MZ, ne
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF, MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

xxx

Tento úkol by mìly
xxx
plnit výbory a skupiny
RVKPP, ale k realizaci
nedošlo pro pøetížení
bìžnými agendami
a mimoøádnými agendami, napø. pøedsednictvím.

29.2 Analýza problémových oblastí stávajícího právního a organizaèního rámce protidrogové politiky

RVKPP ve spolupráci s MZ, ne
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF a MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

xxx

Úkol navazuje na
pøedchozí bod – viz
aktivitu 29.1.

xxx

29.3 Navrhnout aktualizaci legislativních
a systémových opatøení vycházející ze závìrù
analýzy

RVKPP ve spolupráci s MZ, ne
MV, MPSV, MŠMT, MO, MS,
MZV, MF a MPO, doporuèená
spolupráce krajù, obcí a NNO

xxx

Úkol navazuje na
pøedchozí bod – viz
aktivitu 29.1.

xxx

Cíl 30: Efektivní a kvalitní koordinace protidrogové politiky
aktivita/èinnost

zodpovídal

30.1 Zøídit Výbor
zástupcù regionù
a zajistit jeho
èinnost (nahradit
PS „Vertikální koordinace“)

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

RVKPP
ano
ve spolupráci s Asociací
krajù

Výbor byl ustaven usnesením RVKPP
ze dne 21. 9. 2007 a byl zakotven
v novém statutu RVKPP.

xxx

Výbor byl zøízen za úèelem
lepší koordinace mezi státem
a samosprávou. Výbor se
schází pravidelnì, zápisy jsou
poøizovány a rozesílány.

30.2 Pravidelná
jednání Rady
vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (4×
roènì)

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZ, MV,
MPSV,
MŠMT, MO,
MS, MZV
a MF

Èinnost Rady organizaènì a adminis- xxx
trativnì zabezpeèuje sRVKPP. Ze všech
jednání je poøizován záznam, který je
zasílán èlenùm RVKPP a je k dispozici
na sRVKPP.
V roce 2007 a 2009 se Rada setkala
3× a v r. 2008 4×.
Výtah se záznamu a témata jsou zveøejòována na www.vlada.cz a ve Výroèní
zprávì o èinnost RVKPP.

30.3 Pravidelná
spoleèná jednání
Výboru zástupcù
rezortù a zástupcù
regionù (2×
roènì)

RVKPP
Èásteènì Spoleèná setkání probìhla 1× v roce
ve spoluprá2007, 1× v roce 2008 a 1× v r. 2009.
ci s MZ, MV,
Z jednání byly poøízeny zápisy.
MPSV,
Pozn.: V r. 2007 probìhlo setkání VZR
MŠMT, MO,
s pracovní skupinou „Vertikální koordiMS, MZV,
nace“. Výbor zástupcù regionù byl
MZe, MF,
ustaven až v záøí 2007.
MPO a kraji

Spoleèná setkání byla realizována pouze 1× roènì. Tato
èetnost byla shledána obìma
stranami jako dostaèující.

Úèelem spoleèných jednání
VZRe s VZRi je zlepšovat vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi centrální státní
správou a krajskými samosprávami v protidrogové politice. Aktivita svùj úèel splnila.

30.4 Pravidelná
jednání Výboru
zástupcù rezortù –
4× roènì (z toho
2× roènì se zástupci regionù, viz
úkol 30.3)

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZ, MV,
MPSV,
MŠMT, MO,
MS, MZV,
MZe, MF,
MPO a NNO

Je tøeba doruèovat podkladové
materiály k jednání s vìtším
pøedstihem, aby pøipomínkování probíhalo hladèeji – MPO.

VZRi projednává všechny klíèové dokumenty protidrogové
politiky, vyjadøuje se ke všem
materiálùm, které projednává
RVKPP a je základním koordinaèním mechaniszmem horizontální koordinace.
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aktivita
splnìna

Èinnost Výboru organizaènì zabezpeèuje sRVKPP. Pøedsedou výboru je zástupce sRVKPP. V r. 2007 byl výbor
zástupcù rezortù podle nového statutu
RVKPP pøemìnìn na Výbor zástupcù
rezortù a institucí (VZRI). Mìl 4 jednání,
z toho 1 spoleèné s VZRe. Také
v dalších letech 2008 a 2009 se výbor
scházel pravidelnì, zejména pøed jednáním RVKPP. Z jednání VZRi jsou poøizovány zápisy.

Koordinace úkolù státní protidrogové politiky na mezirezortní úrovni.

KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

30.5 Pravidelná RVKPP
ano
jednání Výboru
ve spoluprázástupcù regionù ci s kraji
– 4× roènì
(z toho 2 s Výborem zástupcù rezortù, viz úkol
30.3).

Èinnost Výboru organizaènì zabezpeèuje sRVKPP.
V r. 2007 jednání probìhlo 1×,
v r. 2008 4×, v r. 2009 2×.
Z jednání byly poøízeny zápisy. Zápisy
se však nezveøejòují.

xxx

Jednání Výboru zástupcù regionù pøispìla k zefektivnìní koordinace mezi státem a samosprávou. Zápisy a výstupy
z jednání se nezveøejòují.

30.6 Informování doporuèení
a metodická pod- krajùm
pora místních pro- a obcím
tidrogových koordinátorù a dalších
zástupcù místní
samosprávy

Všechny kraje zabezpeèují informování
a metodickou podporu svým místním
protidrogovým koordinátorùm a dalším
zástupcùm místní samosprávy.
Podpora se realizuje prostøednictvím
telefonické komunikace a e-mailové korespondence, pravidelných schùzek
poradních skupin, organizováním semináøù. Dále napø. v Støedoèeském kraji
je vytvoøen vzdìlávací cyklus pro protidrogové koordinátory.
Místní samospráva je informována
o protidrogové politice z tisku, prostøednictvím semináøù pro odbornou
veøejnost nebo pøímých konzultací.

Problémy, s nimiž se KPK ve
vztahu s místním protidrogovým koordinátorùm setkává,
jsou:

Víceménì plní úèel, byť
vzhledem k situaci (dìlené
úvazky protidrogových koordinátorù obcí apod.) není stav
plnìní ideální.

ano

 velmi èasté zmìny
v osobách místních PK,

Na základì informovanosti
 nezájem regionálních politikù
dochází k vìtšímu zapojení
o protidrogovou politiku,
obcí do øešení problematiky
 kumulace funkcí místních
protidrogové prevence na
PK, zejména s prevencí
místní úrovni. Upevòuje se
kriminality, s prací kurátora spolupráce koordinátorù na
pro dìti a mládež, školskou vertikální i horizontální úrovni,
problematikou apod.,
výmìna a získávání informací
na obou stranách.
 èasto i malý zájem
samotných protidrogových
koordinátorù.
Dále se organizace se potýkají
s neúmìrnou administrativou
a nedostatkem financí.
Nedostatek certifikovaných
semináøù pro místní koordinátory, které by bylo možno
zahrnout do povinného vzdìlávání úøedníka státní správy
a samosprávy.

30.7 Iniciovat
MV ve spo- èásteènì
a zajistit pravidel- lupráci
ná krajská setkání s kraji a NNO
zástupcù Policie
ÈR, krajského
protidrogového
koordinátora, krajského školského
koordinátora
prevence
a zástupcù poskytovatelù služeb –
nejménì 1×
roènì

Všechny zainteresované útvary Policie
ÈR s územní pùsobností byly vyzvány,
aby tam, kde nedochází k pravidelnému
kontaktu mezi uvedenými subjekty
(v mnoha pøípadech jsou realizována
jejich setkání na rùzných platformách,
napø. v rámci porad o prevenci kriminality), byly ze strany Policie ÈR iniciovány.
Souèasnì je toto téma souèástí Instrukènì metodických zamìstnání, kde
jsou pøítomni kriminalisté z celé ÈR, co
mají drogovou kriminalitu na starosti,
za úèasti policistù NPC SKPV Policie
ÈR.

Úkol byl realizován pouze
èásteènì, a to nejèastìji
z dùvodu rozdílného vnímání
významu tìchto setkání. NPC
SKPV PÈR v dùsledku zkušenosti s atomizovanými setkáními realizuje v øíjnu 2009 celostátní setkání krajských protidrogových koordinátorù, kriminalistù krajských øeditelství
PÈR po linii toxi, a velitelù expozitur NPC, které bude
zamìøeno na vytvoøení
jednotné filozofie tìchto
setkání na jednotlivých teritoriích, jejich systému a smysluplné obsahové náplni.

Aktivita svùj úèel splnila tam,
kde zainteresovaní pochopili
její význam a obecnì jsou pøístupní multidisciplinárnímu
pohledu na vìc a vyvíjejí
vlastní aktivity smìøující k užší
komunikaci na teritoriích.
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KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ
aktivita/èinnost

zodpovídal

30.8 Systémovì
zaèlenit zástupce
odborné veøejnosti
do procesù plánování, realizace
a vyhodnocování
protidrogové
politiky

RVKPP
ano
ve spolupráci s NNO,
s odbornými
spoleènostmi, rezorty,
kraji
a obcemi

V roce 2007 byl schválen nový statut xxx
RVKPP, kde bylo jeho složení rozšíøeno
o zástupce Asociace krajù ÈR (jednoho
z hejtmanù nebo primátora hlavního
mìsta Prahy), o zástupce SNN ÈLS
JEP a o zástupce nestátních organizací
zabývajících se prevencí a léèbou drogových závislostí (A.N.O.).
VZRI byl podle nového statutu rozšíøen
o zástupce SNN a zástupce vysokých
škol a výzkumných pracovišť; zástupce
NNO již v nìm byl døíve. Jednání Dotaèního výboru RVKPP se úèastní
i zástupci odborné veøejnosti. Certifikaèní výbor byl také rozšíøen
o zástupce odborné veøejnosti.
Zákon o sociálních službách definuje
zpùsob spolupráce mezi zadavateli,
poskytovateli a uživateli sociálních
služeb v procesu støednìdobého plánování sociálních služeb na místní
a krajské úrovni (MPSV). Odborné
útvary MZ jsou v pravidelném kontaktu
se zástupci SNN a Centra adiktologie
na 1. LF UK.
Zástupci odborné veøejnosti jsou pravidelnì èleny pracovních skupin, respektive protidrogových komisí i na krajské
úrovni.

Vytvoøení podmínek pro propojení tvùrcù politiky s odbornou
obcí již na nejvyšší možné
úrovni.

30.9 Pøíprava
a vypracování
Národní strategie
protidrogové
politiky na období
2010–2014

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZ,
MPSV, MV,
MŠMT, MZV,
MO, MPO,
MS, s kraji,
obcemi
a NNO

Koordinaci aktivit na tvorbì nové
Národní strategie zabezpeèoval
sRVKPP. Tvorbì nové strategie pøedcházela evaluace Národní strategie na
období 2005–2009 (viz úkol 26.3). Na
základì výsledkù navrhl sekretariát aktualizovanou verzi nové národní strategie.
Na konzultaci Národní strategie na
období 2010–2018 se podílelo 7 pracovních skupin podle sedmi oblastí
akèního plánu (prevence, léèba, snižování rizik....). Pracovních skupin se
úèastnili zástupci rezortù, krajù
i odborné spoleènosti.
Návrh nové strategie byl projednán
RVKPP na jednání v bøeznu 2010.

Nová strategie je navrhnuta na
devíti leté období. Stává se
tedy dlouhodobým strategickým dokumentem, èímž respektuje princip protidrogové
politiky, kterým je dlouhodobost plánovaných a realizovaných opatøení.
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aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

Hodnocení pøedchozí strategie
a tvorba nové strategie probíhaly paralelnì. Hodnocení bylo
dokonèeno až o nìkolik
mìsícù pozdìji, než byla vytvoøena strategie nová.
Ne všechna (užiteèná) zjištìní
z evaluace mohla být tedy promítnuta do návrhu nové strategie.

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

sRVKPP je v pravidelném
kontaktu s výborem SNN
a radou A.N.O. Odborní pracovníci ze služeb i akademických institucí jsou èleny pracovních skupin k jednotlivým
úkolùm Akèního plánu.

KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ
Cíl 31: Informovaní a odbornì vzdìlaní pracovníci státní správy a samosprávy v protidrogové
politice
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity, respektive
pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

31.1 Zajistit
potøebné akreditované vzdìlávací programy pracovníkùm veøejné správy

doporuèení èásteènì
krajùm ve
spolupráci
s MV,
RVKPP
a MŠMT

Kraje zabezpeèují pro pracovníky n.a.
veøejné správy odborné semináøe
a odborné vzdìlávání v protidrogové oblasti – do jaké míry však
jde o akreditované vzdìlávání,
není jasné.
V souèasné dobì jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra
uvedeny akreditované programy
týkající se dané problematiky. Po
dokonèení úkolu 31.2 bude tento
seznam doplnìn o pøipravované
moduly.

n.a.

31.2 Zajistit
systém vzdìlávání pro krajské
protidrogové koordinátory,
místní protidrogové koordinátory a krajské
školské koordinátory

MV
ve spolupráci
s RVKPP,
MŠMT
a kraji

V prùbìhu období se uskuteènila S ohledem na to, že platná právní úprava xxx
2 jednání, která organizovalo MV. (zákon è. 312/2002 o úøednících územních samosprávných celkù) umožòuje
pro koordinátory jen prùbìžné vzdìlávání, byla v letošním roce ustavena pracovní skupina ke splnìní tohoto úkolu
jinou cestou. Skupina se skládá ze zástupcù Ministerstva vnitra, Ministerstva
školství, mládeže a tìlovýchovy, Úøadu
vlády – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Institutu
pro místní zprávu Praha a Asociace
krajù ÈR. Cílem pracovní skupiny je vytvoøit cyklický a modulární systém vzdìlávání pro cílovou skupinu cca 100
osob, tj. pro všechny krajské koordinátory, jichž se problematika týká – školského koordinátora prevence, koordinátora prevence kriminality, protidrogového koordinátora, koordinátora romských
poradcù, kurátora pro mládež, sociálního kurátora a také vedoucího sociálního
odboru, vedoucího školského odboru,
vedoucího zdravotního odboru. První výsledky pøedloží pracovní skupina do
konce roku 2009.

ne

Cíl 32: Personální posílení a zvyování odborné kvalifikace pracovníkù øeících pøípady
drogové trestné èinnosti (i v oblasti legálních drog)
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací

32.1 Prùbìžná MS
školení zabývající se drogovou
problematikou
pro soudce,
státní zástupce
a probaèní úøedníky

V r. 2007 probìhla školení na
n.a.
téma „Trestná èinnost spojená se
zneužíváním omamných a psychotropních látek – èást A“ (pro
soudce a státní zástupce), „Trestní
øízení s cizím prvkem“ (pro
soudce a státní zástupce), „Alternativní sankce a opatøení spojená
s dohledem probaèního úøedníka“
(pro soudce, státní zástupce
a probaèní úøedníky).

n.a.

èásteènì

aktivity dosáhlo
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KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ
Cíl 33: Kvalitní sluby pro uivatele drog
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

33.1 Evaluace RVKPP,
systému a proce- MŠMT ve
su certifikací
spolupráci
s MZ a MV

ano

Evaluace systému certifikací
n.a.
RVKPP byla zahájena v záøí 2007.
V 1. fázi probìhlo dotazníkové šetøení, ve 2. fázi byla zpracována
zpráva – analýza výstupù dotazníkového šetøení. Ve 3. fázi došlo
k zpracování výstupù z analýzy do
závazných dokumentù, formuláøù
a organizaèních postupù CA (viz
bod 33.2).
Evaluace procesu certifikací programù primární prevence (MŠMT)
realizovalo Centrum adiktologie
spolu s IPPP (viz úkol v oblasti
primární prevence 2.6).

n.a.

33.2 Aktualiza- RVKPP,
ce a úprava do- MŠMT
kumentù související s procesem
certifikací (zejména standardy,
certifikaèní øád
a metodika místního šetøení) na
základì provedené evaluace

èásteènì

MŠMT – Byla realizována evalua- n.a.
ce dokumentù a byla ustanovena
pracovní skupina pro tvorbu aktualizovaných dokumentù. Úkol
nebyl ve stanoveném termínu
splnìn. (K evaluaci v oblasti primární prevence viz úkol v oblasti
primární prevence 2.6).
RVKPP schválila v øíjnu 2009 novelizovaný certifikaèní øád, metodiku místního šetøení, etický kodex
certifikátora a statut Výboru pro
udìlování certifikací.

RVKPP – Novela uvedených dokumentù výraznì pøispìla ke zpøesnìní celého systému certifikací na
základì zkušenosti pìtiletého fungování systému.

33.3 Realizovat MPSV ve
inspekce posky- spolupráci
tování sociálních s RVKPP
služeb u registrovaných poskytovatelù sociálních
služeb, vèetnì
tìch pro uživatele
drog

ano

Podle plánu inspekcí na úrovni
MPSV i jednotlivých krajských
úøadù probíhají prùbìžnì inspekce
sociálních služeb napøíè druhy sociálních služeb.

33.4 Umožnit
MPSV ve
v metodice
spolupráci
inspekcí kvality s RVKPP
sociálních služeb
úèast certifikátorù odborné zpùsobilosti
programù protidrogové politiky
pøi inspekcích
sociálních služeb
pro uživatele
drog

èásteènì

Úkol je vyhodnocen jako èásteènì
splnìný po konzultaci s MPSV,
i když de facto nedošlo a v praxi
nedochází k naplnìní zámìru této
aktivity.
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MPSV pøímo realizuje inspekce
xxx
pouze u organizací zøizovaných
jednotlivými kraji, mezi takovéto
nespadají žádní poskytovatelé
služeb pro uživatele drog. Kraje
pak v souladu se svými kontrolními plány a pouze ve své kompetenci realizují inspekce pro
všechny sociální služby na svém
území. MPSV standardnì vyhodnocuje inspekèní èinnost krajských úøadù 1× roènì, vždy poèátkem nadcházejícího roku,
k dispozici jsou tedy pouze údaje
za rok 2007 a 2008.

Formu a rozsah úèasti tìchto odborníkù v inspekci urèí vedoucí inspekèního týmu (citace
z Metodiky MPSV k provádìní
inspekcí poskytování sociálních
Aktivita je splnìna jenom formálnì služeb). Sestavování týmù je plnì
a to tím, že podle Metodiky MPSV v kompetenci krajù. MPSV stank provádìní inspekcí poskytování dardnì vyhodnocuje inspekèní
èinnost krajských úøadù 1×
sociálních služeb mohou být
roènì, vždy poèátkem nadcházejí„pøizváni za úèelem odborného
posouzení vìci také další speciali- cího roku, nicménì hodnocení
zovaní odborníci“. Metodika tedy nezkoumá složení inspekèních
úèast certifikátorù specificky ne- týmù.
zmiòuje, ale ani ji nezakazuje.

Podle MPSV byla úèast certifikátorù umožnìna a využívá pøi tom
pojem „další odborníci“. Aktivita
však byla specificky zamìøena na
certifikátory, a ti nejsou systémovì zaøazováni do tìchto inspekcí.
Viz komentáø RVKPP.

KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

33.5 Koordinovaný dohled nad
úèelným
a úèinným využíváním finanèních
prostøedkù v projektech protidrogové politiky

RVKPP, MZ, èásteènì
MPSV,
MŠMT, MV
a MS

Ke koordinovanému dohledu
v praxi nedošlo. RVKPP a MZ provádìlo kontroly jednotlivì.
U projektù podporovaných ze
strany RVKPP byly provádìny
øídicí kontroly (pøedbìžné,
prùbìžné i následné). V roce 2008
a 2009 byla odborem interního
auditu a kontroly ÚV ÈR provedena finanèní kontrola projektù
u 5 organizací každý rok.
V letech 2008 a 2009 byla provedena místní šetøení ze strany MZ,
jejímž cílem bylo šetøení realizace
projektu a finanèní šetøení
projektu.

MS nedodalo informaci.
MŠMT uskuteèòuje „dohled“
v rámci pøedkládaných vyúètování
poskytovaných dotací vždy na pøíslušný kalendáøní rok.
MPSV považuje metodu finanèních kontrol za nedostateèný
nástroj pøi ovìøování úèelného
a úèinného využívání finanèních
prostøedkù. Vytváøí vlastní systém
sledování hospodárnosti, úèelnosti a efektivity poskytování sociálních služeb, vycházející z metody
benchmarkingu.
MV v rámci neobdrželo žádný
projekt v protidrogové oblasti
s žádostí o dotaci (viz aktivitu
v oblasti prevence 1.1), proto nerealizovalo ani žádné kontroly.

MZ využívá zpráv z místních
šetøení k dalšímu posouzení a zajištìní služeb. Pomáhá dalšímu
rozvoji èi odstraòuje závady, které
se pøi plnìní projektù vyskytly.

33.6 Analyzovat
potøebnost standardù dalších
typù služeb

RVKPP
èásteènì
ve spolupráci s MS,
MŠMT,
NNO
a vysokými
školami

Na základì spolupráce RVKPP
s MS, NNO byla analyzována
potøeba vytvoøení standardu pro
služby pro uživatele návykových
látek ve vìznicích a ve vazbách.
Probíhají jednání v rámci pracovních orgánù MS, které se zabývají
vytvoøením tohoto standardu.
Legislativní inkompatibilita.
K problematice souladu procesu
certifikací RVKPP a inspekcí
MPSV probìhlo nìkolik jednání,
rozhodnutím pana ministra bylo
zamítnuto novelizovat zákon o sociálních službách smìrem k plné
akceptaci Certifikací odborné zpùsobilosti RVKPP pro úèely MPSV.
MZ – V ÈR jsou tedy ve zdravotnictví již realizovány urèité
programy hodnocení kvality ZP.
Úroveò nastavení jejich požadavkù
je však rùzná. Proto v návrhu
zákona o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
byl vytvoøen transparentní právní
rámec pro sledování kvality a bezpeènosti poskytovaných zdravotních služeb se zabezpeèením jednotného metodického a validovaného pøístupu, pøi respektování
práv pacientù a ochranì jejich
údajù. MZ tedy úkol splnilo, avšak
legislativní postup zmiòovaného
návrhu zákona byl pozastaven.
T.è. se pøipravuje vyhláška, pro
niž je zmocnìní v zákonì zákona
è. 245/2006 Sb., o veøejných neziskových ústavních zdravotnických zaøízeních. Vyhláška stanoví
odborná hlediska pro posouzení
kvality zdravotní péèe a metodiku
kontroly kvality této péèe ve veøejných neziskových ústavních zdravotnických zaøízeních.

MZ – V roce 2008 Spojená akreditaèní komise (SAK ÈR) aktualizovala národní akreditaèní standardy
pro nemocnice a jejich 2. vydání
nabylo úèinnosti od 1. 9. 2009.
Od roku 2007 Ministerstvo zdravotnictví hodnotí kvalitu zdravotní
péèe ve ZZ pøímo øízených MZ
podle standardizované metodiky
Kvalita oèima pacientù. Metodika
je uveøejnìna ve Vìstníku MZ
è. 3/2008 a k dispozici je na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví volnì k využití pro
jakékoli zdravotnické zaøízení.

33.7 Harmoni- RVKPP,
zace systémù
MPSV, MZ
hodnocení kvality a MŠMT
služeb

ne

K požadované harmonizaci mezi
stìžejními rezorty nedošlo.
sRVKPP dlouhodobì usiloval
o harmonizaci systémù hodnocení
kvality služeb, zejména o propojení certifikací odborné zpùsobilosti
a inspekcí sociálních služeb.
Návrhy na harmonizaci byly pøedloženy RVKPP, probìhla jednání
sRVKPP s MPSV, nepodaøilo se
najít spoleèné stanovisko v této
záležitosti.
Èásteènou výjimku tvoøí MZ, které
v metodice pro poskytování finanèních prostøedkù na podporu
protidrogové politiky požaduje
u všech nezdravotnických zaøízení
certifikaci RVKPP, která zajišťuje
kvalitu daných služeb.
U zdravotnických zaøízení již od
roku 1998 hodnotí organizaèní
a odbornou úroveò poskytování
zdravotních služeb ve zdravotnických zaøízeních z hlediska jejich
kvality a bezpeènosti Spojená
akreditaèní komise o.p.s.(SAK
ÈR), a to podle stanovených a pøijatých národních akreditaèních
standardù.
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Cíl 34: Poskytování dotací kvalitním a efektivním programùm protidrogové politiky
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace aktivity
splnìna

potíže pøi realizaci
popis stavu, který se
aktivity, respektive pøíèiny realizaci aktivity dosáhlo
nerealizování aktivity

34.1 Zohlednit
certifikované
programy v dotaèním øízení rezortù, krajù
a obcí

RVKPP,
ano
MŠMT,
MPSV, MV,
MO, MS
a MZ, doporuèení
krajùm
a obcím

Platný certifikát pro programy protidrogové politiky n.a.
je podmínkou udìlení dotací na RVKPP již od roku
2006, na MŠMT a MZ od r. 2008. Certifikát je podmínkou i pro všechna nezdravotnická zaøízení, která
žádají o pøidìlení dotace MZ. Podmínka se vztahuje
na služby, které procesu certifikaci podléhají. Kritéria pro jejich podporu uvádí metodika pro poskytování dotací jednotlivých rezortù.
MPSV zohledòuje certifikace zejména u nadregionálních a celostátních služeb, u regionálních služeb
je zohlednìní v kompetenci krajù.
Vìtšina krajù má také platný certifikát služeb jako
podmínku pøidìlení dotací. Pøibližnì 4–5 krajù certifikaci pouze zohledòuje.
Rezort MO nevyužívá certifikované programy, protože nerealizuje dotaèní øízení v oblasti protidrogové
politiky (viz také komentáø k úkolu 3.6).

n.a.

34.2 Pøíprava
metodiky k vykazování výkonù
poskytovaných
služeb

RVKPP
ve spolupráci
s MŠMT,
NNO a vysokými
školami

V r. 2006 vydalo NMS publikaci Seznam a definice
výkonù v drogových službách, která má charakter
metodického materiálu pro drogové služby.
Seznam výkonù a jejich definice byl použit pro specifikaci výkonù použitých v aplikaci UniData.

Došlo k harmonizaci vykazování poskytovaných
služeb a ke zvýšení kvality
dostupných dat.

34.3 Pøíprava
metodiky k posuzování efektivnosti vynakládání finanèních
prostøedkù na
služby poskytované uživatelùm
drog

RVKPP
ne
ve spolupráci
s NNO
a vysokými
školami

Metodika vypracována nebyla. sRVKPP však usku- xxx
teènil analýzu nákladové efektivity projektù (viz úkol
v oblasti informace, výzkum, hodnocení – 28.3),
která se stala souèásti metodiky hodnocení projektù protidrogové politiky pøedkládaných na dotaèní
øízení RVKPP.

xxx

34.4 Zohlednìní výstupù analýzy dostupnosti
služeb v dotaèních øízeních
RVKPP, rezortù
a krajù

RVKPP,
ne
MZ, MPSV,
MŠMT
a MS,
doporuèení
krajùm
a obcím

Aktivita na národní úrovni nebyla realizována.
Nicménì, nìkteré kraje uskuteènily vlastní analýzu
dostupnosti služeb na krajské úrovni (viz aktivitu
27.2). Výstupy této analýzy promítly i do svých
dotaèních øízení, v jejichž rámci byly podpoøeny
potøebné aktivity a služby.

xxx

ano

Rùzné definice téhož
výkonu napøíè zaøízeními,
rùzná èasová dotace. Poslední jmenované bylo
technicky v aplikaci UniData vyøešeno.

Nebyl splnìn úkol 27.1 –
stanovení metodiky.

Cíl 35: Inovace systému financování protidrogové politiky
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace
splnìna aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

35.1 Inovace RVKPP, MF èásteènì Dotaèní systém RVKPP je inodotaèního systé- ve spoluvován každoroènì po stránce
mu RVKPP
práci s kraji
obsahové i formální. Pøi pøípravách DØ na rok 2008 došlo
pøedevším k systémovým
úpravám, které mají za cíl zefektivnit celý prùbìh DØ. Zprovoznil se systém elektronického pøihlašování dotací (systém
CADROS), jenž je výkonným
nástrojem pro veškeré zpracování informací.

V dobì redakce Akèního plánu se
pøedpokládala inovace ve smyslu
pøevedení financováni regionálních
a místních služeb na kraje již v dotaèním cyklu 2008, proto byl úkol takto
definován. Se zámìrem však RVKPP
nakonec vyjádøila nesouhlas. RVKPP
zøídila pracovní skupinu pro financování protidrogové politiky (leden
2008), schválila hlavní témata její
èinnosti a uložila pøedkládání pravidelných informací.
Tato skupina se sešla 2–3× a øešila
hlavnì možnost jiného než dotaèního
zpùsobu financování programù protidrogové politiky, napø. tzv. nákup
služeb, jeho pilotní vyzkoušení.

Metodika podávání žádostí i hodnocení projektù nyní zohledòuje kvalitu
projektu, výkonnost, nákladovost, reálnost rozpoètu, dostupnost a potøebnost služby. Dochází k postupné
elektronizaci podávání žádostí a zjednodušení žádostí pro NNO.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita souhrnný popis realizace
splnìna aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

35.2 Provést
analýzu souèasného systému
financování programù protidrogové politiky

RVKPP ve ne
spolupráci
s MZ,
MŠMT,
MPSV, MS,
MV, MZV,
MO a MF,
doporuèená spolupráce
s kraji

xxx

Z kapacitních dùvodù sRVKPP nebyla xxx
celková analýza provedena, každoroènì probíhá dílèí vyhodnocování
systému financování za uplynulý rok.

35.3 Návrh
inovace systému financování
zohledòující výstupy analýzy

RVKPP
ne
ve spolupráci s MZ,
MŠMT,
MPSV, MS,
MV, MZV,
MO a MF

xxx

Nebyla provedena celková analýza –
viz aktivitu 35.2.

xxx

Cíl 36: Zajitìní finanèních prostøedkù na protidrogovou politiku odpovídající adekvátní potøebám
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita splnìna

36.1 Vèasné
plánování nákladù na realizaci
protidrogové politiky ÈR

MŠMT,
ano
MPSV, MV,
MF, MO, MS,
MZV,
RVKPP,
doporuèení
krajùm
a obcím

souhrnný popis realizace akti- potíže pøi realizaci aktivity,
vity
respektive pøíèiny nerealizování aktivity

popis stavu, kterého se realizací aktivity dosáhlo

Jak rezorty, tak i kraje si každoroènì v návrhu rozpoètu na
další rok plánují potøebné finanèní prostøedky na protidrogovou problematiku.

Návrh na objem finanèních
prostøedkù je zpracován a dostupné prostøedky efektivnì využity s pøihlédnutím zejména
k udržitelnosti služeb pro uživatele drog.

Výdaje na protidrogovou politiku jsou každoroènì ovlivnìny
strukturou státního rozpoètu
schválenou v PS PÈR pro daný
rok.
Nedostatek prostøedkù ve
státním rozpoètu i rozpoètu
krajù a tudíž škrty nebo vázání
prostøedkù.
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8 Mezinárodní spolupráce
Cíl 37: Zajitìní pøípravy ÈR na pøedsednictví EU v souladu se zvolenou protidrogovou
politikou
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

ano
37.1 Zabezpe- ÚV
èení koordinace ve spoluprás úøadem místo- ci s RVKPP
pøedsedy vlády
pro evropské záležitosti

Zajištìní pøípravy na pøedsednictví xxx
EU bylo v souladu se zvolenými
prioritami ÈR. Sekretariát RVKPP
(Odbor protidrogové koordinace,
ÚV ÈR) se podílel na tvorbì strategie 3-pøedsednictví, pravidelnì se
sledovaly pokyny a výstupy
z Výboru pro EU a z databáze
DAP. Odbor protidrogové koordinace ÚV ÈR se ve spolupráci
s MV podílel na tvorbì priorit CZ
PRES pro oblast JHA (Justice and
Home Affairs).

Pøíprava CZ PRES byla zajištìna
velmi kvalitnì i pøes nìkteré nedostatky v komunikaci s úøadem
ministra vlády pro evropské záležitosti.

37.2 Zefektivnìní spolupráce
všech rezortù pøi
zabezpeèování
èinností spojených s výkonem
pøedsednictví

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZV,
MPSV, MV,
GØC, MZ,
MŠMT, MO
a MS

RVKPP na jednání 25.1.2008 pøi- Spolupracovaly jen nìkteré rezorjala usnesení è. 05/0108, ve
ty, a to s rozdílným nasazením.
kterém ukládá svým èlenùm:
a) zajistit v rámci rezortních kompetencí zefektivnìní spolupráce na
èinnosti Rezortní koordinaèní skupiny pro problematiku drog,
b) zajistit aktivní úèast na pøípravì
a realizaci pøedsednictví ÈR
v HDG,
c) expertní zajištìní úèasti na jednáních HDG.
Rezorty byly dále pravidelnì informovány prostøednictvím jednání
VZRi a pøedkládaných materiálù
o stavu pøíprav ÈR na pøedsednictví a zápisù z jednání HDG.

Spolupráce s rezorty, kterých se
zabezpeèení èinností spojených
s výkonem pøedsednictví týkalo,
se výraznì zefektivnila.

37.3 Pøíprava
odborných expertíz a aktivní
úèast expertù na
jednotlivých jednáních

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZV,
MPSV, MV,
GØC, MZ,
MŠMT, MO
a MS

RVKPP na jednání 25.1.2008 pøijala usnesení è. 05/0108, ve
kterém ukládá svým èlenùm:

I pøes pøijetí usnesení RVKPP
è. 05/0108 se pøípravy odborných
expertíz a aktivní úèasti expertù na
a) zajistit v rámci rezortních kom- jednáních HDG zúèastnil jen omepetencí zefektivnìní spolupráce na zený poèet rezortù.
èinnosti Rezortní koordinaèní skupiny pro problematiku drog,

Pøíprava odborných expertíz a aktivní úèast rezortù na jednáních
HDG a CND výraznì pøispìla
k úspìšnému plnìní CZ PRES
v Radì EU.

b) zajistit aktivní úèast na pøípravì
a realizaci pøedsednictví ÈR
v HDG,
c) expertní zajištìní úèasti na jednáních HDG.
37.4 Zajištìní
vedení jednotlivých jednání
HDG

RVKPP
ano
a MZV
ve spolupráci s MPSV,
MV, GØC,
MZ, MŠMT,
MO a MS

Zajištìní vedení jednotlivých jed- xxx
nání HDG automaticky vyplynulo
z plnìní úkolù CZ PRES, kdy
Sekce drogové politiky na ÚV ÈR
je hlavním gestorem dané pracovní skupiny. Zajištìno bylo vedení
HDG pro oblast vnitøních vztahù
i vnìjších vztahù, které zajišťovalo
MZV.
Stálá mise (SM) Vídeò se podílela
na zasedáních HDG (osobní úèast,
prezentace, pøíprava materiálù).
Vybrané jednotlivé rezorty se podílely ad hoc na pøípravì podkladù.
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aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

37.5 Zajištìní
vedení koordinaèních jednání
EU pøi zasedání
CND

RVKPP
ano
a MZV ve
spolupráci
s MPSV,
MV, MF, MZ,
MŠMT, MO
a MS

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity
Vedení koordinaèních jednání zajišťovali pøedevším zástupci stálé
mise ÈR ve Vídni, dále pak národní protidrogový koordinátor ÈR
a experti z Èeské republiky. Na
jednáních byla projednávána Politická deklarace a Akèní plán, dále
pak rezoluce jednotlivých zemí,
které byly pøedkládány a schvalovány v prùbìhu zasedání CND.

Projednávání textu Politické deklarace a Akèního plánu bylo velmi
obtížné. CZ PRES muselo vynaložit maximální úsilí pøi formulaci EU
pozic, pøedevším co se týèe opatøení harm reduction. O složitosti
situace svìdèí celkový poèet 80
koordinaèních jednání od zaèátku
roku 2009.

MZV/SM Vídeò zajišťovala pøedsednictví pøi koordinacích EU na
CND (cca 80 zasedání).
Ministr vnitra se zúèastnil 52. zasedání Komise o narkotických
drogách, jehož hlavním tématem
je úspìšnost kontroly nelegálních
drog a problémù, jež plynou
z jejich užívání a obchodu s nimi.

37.6 PøípraRVKPP
va/zajištìní konference národních protidrogových koordinátorù EU.

ano

Vedení koordinaèních jednání za- xxx
jišťovali pøedevším zástupci stálé
mise ÈR ve Vídni, dále pak národní protidrogový koordinátor ÈR
a experti z Èeské republiky. Na
jednáních byla projednávána Politická deklarace a Akèní plán, dále
pak rezoluce jednotlivých z zemí.

popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo
Schválená Politická deklarace
a Akèní plán mezinárodní spolupráce k dosažení integrované a vyvážené strategie pro øešení problému drog ve svìtì, 15 schválených
rezolucí.
CZ PRES se podaøilo do Politické
deklarace prosadit významnou
èást požadavkù a stanovisek EU.
Termín „harm reduction“ se jako
takový v dokumentech neobjevuje
pøímo, ale opisem.
Nejdùležitìjší z rezolucí je rezoluce
ustavující otevøenou pracovní skupinu ke zlepšení kontroly a finanèní situace UNODC.
Další dùležitá rezoluce ustavila
pracovní skupinu za úèelem zlepšení sbìru dat a jiných analýz,
která by mìla zajistit lepší implementaci cílù Politické deklarace
a Akèního plánu.
Ostatní rezoluce se týkaly napø.
využívání žen k pašování drog,
podpory zemí východní Asie, západní a východní Afriky v boji proti
drogám, posílení opatøení proti
praní špinavých penìz, meziregionální spolupráce mezi Latinskou
Amerikou a západní Afrikou.
Aktivita svùj úèel splnila. Probìhla
výmìna informací a zkušeností,
pøispìla ke vzájemné spolupráci
mezi jednotlivými zemìmi EU
v oblasti protidrogové politiky.
Výstupy: Koordinace na všech
úrovních (národní, regionální
a místní) je stále živé téma,
èlenské zemì EU vzájemnì pøebírají zkušenosti a pøíklady dobré
praxe; akèní plány by mìly obsahovat ekonomický rozbor a mìly
by být finanènì podložené;
migrace, integrace, drogy – spoleèné stanovisko EU je v souèasnosti nedosažitelné, zatím chybí
spoleèný jazyk, jak o tomto
tématu spoleènì komunikovat,
musí pokraèovat výzkum a opatøení na národní úrovni.

Cíl 38: Prosazovat vyváený a výzkumem podloený pøístup EU v rámci výkonu pøedsednictví
EU
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

38.1 Pøedsednictví zaujme aktivní úlohu v prosazování vyváženého pøístupu EU
k drogové politice

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZV,
MPSV, MV,
MF, MZ,
MŠMT, MO
a MS

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo

CZ PRES se pøi výkonu pøedsednictví
drželo zásady prosazování vyváženého pøístupu EU k drogové politice
a aktivnì ji prosazovalo, pøedevším
pøi koordinaèních jednáním EU pøi
pøípravì a realizaci 52. zasedání CND
a ministerského segmentu CND (prosazování pojmu minimalizace rizik pøi
tvorbì a schvalování Politické deklarace – viz aktivitu 37.5).

Potíže se objevily pøi rozdílné prezentaci výstupù z jednání HDG
v Bruselu a na pøípravných jednání
na 52. CND ve Vídni. Potíže pøi
diskuzi o termínu minimalizace
rizik mezi èlenskými státy.

CZ PRES svým pøístupem jasnì
ukázalo svùj postoj k prosazování vyváženého pøístupu k drogové politice.
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Cíl 39: Pøedkládat spoleèná usnesení EU a podporovat jiné rezoluce v CND
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

39.1 V OSN, pøedevším v CND,
pøedsednictví usiluje o pøedkládání
rezolucí jako spoleèných usnesení
EU èi o podporu
jiných rezolucí ze
strany EU

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZV,
MŠMT,
MPSV, MV,
GØC, MO
a MS

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci
aktivity, respektive
pøíèiny nerealizování
aktivity

CZ PRES koordinovalo pøedkládání a projednávání xxx
rezolucí na jednání CND.
Hlavni pozornost byla vìnována otázce vývoje
a zavedení indikátorù potlaèování nabídky, k níž
byly pøijaty závìry rady. Pod vedením èeského
pøedsednictví se ve Vídni v rámci bøeznového 52.
zasedáni Komise OSN pro narkotika podaøilo EU
díky jednotnému postoji v èele sedmadvacítky prosadit øadu ze svých priorit pøi vyjednáváních o Politické deklaraci o drogách a souvisejících akèních
plánech OSN a zformulovat jednotné stanovisko EU
k výslednému tvaru deklarace (viz také aktivitu
37.5).

popis stavu, kterého
se realizací aktivity
dosáhlo
Aktivita svùj úèel splnila.

Cíl 40: Zajitìní efektivní spolupráce RKS na pøípravì zasedání HDG
aktivita/èinnost

zodpovídal

aktivita
splnìna

40.1 Pøíprava odborných expertíz
a aktivní úèast expertù na jednotlivých jednáních

RVKPP
ano
ve spolupráci s MZV,
MPSV, MV, GØC,
MZ, MŠMT, MO
a MS

40.2 Prùbìžná
RVKPP
ano
výmìna informací ve spolupráci s MZV,
v rámci RKS
MPSV, MV, GØC,
MZ, MŠMT, MO
a MS

souhrnný popis realizace
aktivity

potíže pøi realizaci aktivity, popis stavu, kterého se realizací
respektive pøíèiny
aktivity dosáhlo
nerealizování aktivity

Èlenové RKS se vyjadøují
k pøedkládaným dokumentùm, jsou zváni k úèasti na
jednání HDG.

xxx

V pøípadech, kdy byly využity odborné expertizy èi úèast zástupcù jednotlivých rezortù na jednáních HDG,
toto pøispìlo k efektivnìjšímu zapojení ÈR do prùbìhu jednání.

Èlenové RKS jsou pravidel- Výmìna informací probíhala
nì informováni o jednáních bez potíží.
HDG prostøednictvím
zápisù. Komunikace probíhá vìtšinou mailovou
formou.

RKS byla pravidelnì a vèas informována o chystaném programu HDG
a o jeho prùbìhu (zápis byl rozesílán). Nìkteøí èlenové RKS se jednání
HDG úèastnili osobnì.

Cíl 41: Posílení spolupráce mezi státními a nestátními organizacemi v oblasti mezinárodní
spolupráce
aktivita/èinnost

zodpovídal

41.1 Vytvoøení ad hoc
pracovní skupiny na
období maximálnì
6 mìsícù k definování
možnosti posílení spolupráce

souhrnný popis
realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny
nerealizování aktivity

RVKPP
ne
ve spolupráci s MZV, MZ,
MPSV, MŠMT, MV, MS,
A.N.O., SNN ÈLS JEP a vysokými školami

xxx

Ad hoc pracovní skupina
xxx
nebyla vytvoøena. Rezorty
o tuto aktivitu neprojevily
zájem – iniciativa k definování tohoto úkolu vzešla od
A.N.O.
Pozn.: MZ nebylo vyzváno
hlavním gestorem na spolupráci pøi plnìní úkolu.

41.2 Realizace doporuèe- RVKPP
ne
ní pracovní skupiny uvede- ve spolupráci s MZV, MZ,
ných v závìreèné zprávì
MPSV, MŠMT, MV, MS,
A.N.O., SNN ÈLS JEP a vysokými školami

xxx

Ad hoc pracovní skupina
xxx
nebyla vytvoøena (viz aktivitu
41.1).
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aktivita
splnìna

popis stavu, kterého se
realizací aktivity dosáhlo
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Cíl 42: Výraznìjí spolupráce ÈR s mezinárodními orgány a institucemi v protidrogové politice
aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

potíže pøi realizaci aktivity, popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny
realizací aktivity dosáhlo
nerealizování aktivity

42.1 Aktivnìjší
reprezentace ÈR
v mezinárodních
orgánech a institucích

MZ
nehodno- ÈR jako pøedsednická zemì EU vyjednala Poli- Úkol je špatnì definován,
ve spolutitelné
tickou deklaraci a Akèní plán pro oblast drog, nelze ho objektivnì vyhodpráci
které mìly zhodnotit uplynulou dekádu a sta- notit.
s RVKPP,
novit obsah a smìr drogové politiky svìtového
MŠMT,
spoleèenství na další léta (UNGASS). VyjednáMPSV, MV,
vání bylo od samého poèátku velmi obtížné jak
GØC, MO
v rámci OSN, tak v rámci EU. CZ PRES muselo
a MS
vynaložit maximální úsilí pøi formulaci EU
pozic, neboť drogová politika v jednotlivých
zemích EU je odlišná, pøedevším co se týèe
opatøení minimalizace škod. Èlenské státy EU
ocenily mimoøádný výkon a profesionalitu
týmu CZ PRES a podìkovaly za velké úsilí,
které bìhem procesu UNGASS vynaložilo a na
závìr docílilo køehkého konsenzu pøi finálním
projednávání Politické deklarace a vystoupení
jménem EU na High-Level Segmentu 52. zasedání Komise pro narkotika.
sRVKPP – Zástupci sRVKPP jsou aktivní pøedevším v HDG, OSN-CND,Pompidou Group,
EMCDDA.
Celní správa – Celníci jsou aktivnì zapojeni
v mezinárodních orgánech a institucích.

Celní správa – Úèast na
projektech, možnost spolurozhodovat v „protidrogových iniciativách“, informace.

42.2 Aktivní
úèast odborníkù
z ÈR v mezinárodních orgánech a institucích, projektech
a programech
vèetnì rozvojových

MZV
ano
ve spolupráci
s RVKPP,
MŠMT,
MPSV, MV,
GØC, MO
a MS

Odborníci se nejen bìhem pøedsednictví ÈR
n.a.
v Radì EU aktivnì zapojili do prosazovaní principù protidrogové politiky na zasedání v rámci
EU i OSN, pøedevším na HDG, Komisi pro narkotika, Paris Pact Initiative a dalších. Èeští experti se úspìšnì podíleli na realizaci projektù
UNDP v zemích východní Evropy a Støední
Asie.
sRVKPP – Viz pøedchozí bod 42.1.
sRVKPP-NMS se úèastnilo projektù CARDS –
program asistence pøedstupní pomoci krajinám Balkánu. CADAP – protidrogový program
ve støední Asii.
Celní správa – Pøíslušníci GØC jsou èleny níže
uvedených vybraných skupin/programù/projektù. Pravidelnì se zúèastòují a jsou aktivnì
zapojeni do èinností:
Pracovní skupina pøi EK – Drug Precursor
Working Group. AWF (pracovní skupiny) pøi
Europolu – Coopper, Synergy, Cola, Heroin,
Mustard; Pracovní skupina Jihovýchod (BLKA
– Bavorský zemský kriminální úøad). Projekt
Customs 2010, projekt Customs 2013.

sRVKPP – CZ PRES zajistilo
aktivnìjší úèast odborníkù
v pracovních orgánech Rady
EU. V omezené míøe došlo
k aktivnímu zapojení ÈR do
mezinárodních projektù
a programù.
Celní správa – Stabilní stav,
celníci jsou stále zapojeni
v uvedených projektech/skupinách.

42.3 Stanovení
priorit, cílových
oblastí a mechanizmù podpory
projektù v oblasti
protidrogové politiky v zahranièí

MZV
ve spolupráci
s RVKPP
a MZ

xxx

ÈR se snažila prosazovat
priority v rámci projektù
UNODC, na kterých se podílí
Evropská komise. ÈR bude
podílet na projektu v Moldavsku, který bude implementován v roce 2010.

42.4 Monitorování požadavkù
a nabídky
volných míst
v mezinárodních
organizacích
a jejich distribuce

MZV
èásteènì
ve spolupráci
s RVKPP,
MŠMT,
MPSV, MV,
MF, MO
a MS

ne

Úkol souvisí s aktivitou
41.1.

V roce 2009 zastupitelské úøady pokraèovaly n.a.
v monitorování požadavkù a nabídek volných
míst. Rezorty jsou pravidelnì informovány
o výbìrových øízeních vyhlašovaných na volná
místa v mezinárodních organizacích.
sRVKPP – K plnìní aktivity OPK pøispíval šíøením informací o volných místech v mezinárodních organizacích.
MV – Nabídka volných míst v mezinárodních
organizacích je prùbìžnì monitorována a distribuována relevantním odborùm MV
a útvarùm Policie ÈR.

Pokud nìkdo z ÈR reagoval
na nìjakou nabídku volných
míst, tato informace se na
sRVKPP nedostala.
Šíøení informací probíhá
v rámci rezortù. Zámìrem
však bylo tyto informace
poskytnout širší veøejnosti.
Proto je úkol vyhodnocen
jako èásteènì splnìný.
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aktivita/èinnost zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity

42.5 Efektivní
využívání informací mezinárodních informaèních systémù
a poskytování informací do
tìchto systémù

Za hlavního gestora, konkrétnì za sRVKPP, lze xxx
uvést, že spolupráce ÈR s mezinárodními
orgány a institucemi se stále zvýrazòuje, pøispìla k tomu i realizace pøedsednictví v Radì
EU. sRVKPP poskytuje informace do systémù
EMCDDA a UNODC.
K bodu se dále vyjádøily:
Celní správa – GØC/Celní správa využívá
a pøispívá pøedevším do informaèních systémù:
WCO – CEN (Svìtová celní organizace –
Customs Enforcement Network, dùležité záchyty provedené celníky ve svìtì), Balkan Info
(informaèní systém pro „podezøelé“ zásilky po
Balkánské trase), MarInfo („podezøelé“ zásilky
v nákladní námoøní dopravì).
MV – Informace z mezinárodních informaèních
systémù jsou pøíslušnými složkami Policie ÈR
a odbory MV prùbìžnì využívány.

RVKPP
ne
ve spolupráci
s MZV,
MŠMT,
MPSV, MV,
MZ, GØC,
MO a MS

potíže pøi realizaci aktivity, popis stavu, kterého se
respektive pøíèiny
realizací aktivity dosáhlo
nerealizování aktivity
Viz souhrnný popis realizace
aktivity.
Za Celní správu – Stabilní
stav, celníci stále využívají
a pøispívají do mezinárodních informaèních systémù.

Cíl 43: Zvýení úrovnì vzdìlávání a informovanosti v oblasti mezinárodní protidrogové
legislativy, spolupráce a aktivit
aktivita/èinnost

zodpovídal aktivita
splnìna

souhrnný popis realizace aktivity potíže pøi realizaci aktivity,
respektive pøíèiny nerealizování
aktivity

43.1 Semináø
na téma mezinárodní protidrogová legislativa
a spolupráce

MZV
ve spolupráci
s RVKPP
a dalšími
rezorty

ne

xxx

Iniciátorem/gestorem této aktivity xxx
mìlo být MZV. Vzhledem
k výmìnì osoby, která se pùvodnì ke gestorství hlásila (MZV)
a také z dùvodù zvýšené aktivity,
týkající se pøípravy na pøedsednictví, se aktivita nekonala. (Tuto informaci poskytlo sRVKPP jako
spolupracující subjekt.)

43.2 Semináø
MZV
na téma drogová ve spolupráci
epidemiologie
s RVKPP
a dalšími
rezorty

ne

xxx

xxx

xxx

43.3 Projedná- RVKPP
vání aktualit na
a MZV
mezinárodní
scénì kontroly
drog na úrovni
Výboru zástupcù
rezortù

ano

Èlenové VZRi jsou prùbìžnì infor- n.a.
mováni o rùzných mezinárodních
aktivitách na jednáních VZRi,
pøímou úèastí na zasedáních HDG
a CND a vyzýváni k úèasti na nich
elektronickou poštou nebo prostøednictvím zápisù z nich. VZRi
projednal napø. priority pøedsednictví ÈR Radì EU, byl pravidelnì
informován o všech akcích
v rámci pøedsednictví.

n.a.
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popis stavu, kterého se realizací
aktivity dosáhlo

ZKRATKY
9 Zkratky
n.a.
xxx
A.N.O.
BZ
CND
ÈLnK
EMCDDA
HDG
IPPP
KMVP
KPK
KUP
LF
MPO
NLK
NNO
NPC
OPL
OSN
PÈR
PK
SKPV
SL
SM
SNJ
SNN
SOÚL
SPO
SÚKL
sy CAN
UNODC
VS ÈR
VTOS
VV
VZRe
VZRi

informace nebo výstupy nebyly poskytnuty
irelevantní pro danou aktivitu
Asociace nestátních organizací
bezdrogová zóna
Commission on Narcotic Drugs (Komise OSN pro narkotika)
Èeská lékárnická komora
Evropské monitorovací støedisko pro drogy a a drogovou závislost
Horizontal Drug Group (Horizontální pracovní skupina pro drogy - EU)
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Koordinaèní, monitorovací a výzkumné pracovitì pro implementaci Evropského
akèního plánu Evropa bez tabáku a a Evropského akèního plánu o alkoholu
krajský protidrogový koordinátor
Kriminalistický ústav Praha
lékaøská fakulta
Ministerstvo prùmyslu a a obchodu
Národní lékaøská knihovna
nestátní neziskové organizace
Národní protidrogová centrála
omamné a psychotropní látky
Organizace spojených národù
Policie Èeské republiky
protidrogový koordinátor
Sluba kriminální policie a a vyetøování PÈR
substituèní léèba
stálá mise
sociálnì neádoucí jevy
Spoleènost pro návykové nemoci ÈLS JEP
specializované oddìlení pro výkon ústavního ochranného léèení
protitoxikomanického
specializované oddìlení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování,
zpùsobenou uíváním psychotropních látek
Státní ústav pro kontrolu léèiv
syndrom týraného dítìte
United Nations Offfice on Drugs and Crime
Vìzeòská sluba Èeské republiky
výkon trestu a odnìtí svobody
výkon vazby
Výbor zástupcù regionù
Výbor zástupcù a institucí pøi RVKPP
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