
 
  

 

   

 
 

 
 
 
 

Zasedání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 
26.9.2006, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1 

 

 
Přítomni :  
PhDr. Ladislav Csémy (předseda, Psychiatrické centrum Praha), Gabriel Berzsi (Policie ČR), 
Daniel Dárek (MPSV), Mgr. Jiří Chytil (MŠMT), Mgr. Nina Janyšková (za MUDr. Pavla Béma), 
Ing. Michal Řeháček (GŘ VS), Marek Sokol (Generální ředitelství cel), MUDr. Viktor Mravčík 
(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti). 

Omluveni:  
MUDr. Pavel Bém, Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (UP Olomouc), MUDr. Petr Popov (SNN ČLS 
JEP), Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. (MZ). 

Program: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2005 

 

Jednání vedl MUDr. Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti (NMS), které je zpracovatelem výroční zprávy (VZ). Členům Poradního výboru byla před 
zahájením jednání poskytnuta aktualizovaná verze VZ, se zapracovanými připomínkami oponentů 
a editora. 

Vedoucí NMS představil způsob zpracování VZ pracovníky NMS (časový harmonogram, redakční 
rada, zapracování připomínek oponentů atd.) a prezentoval hlavní připomínky a závěry posudku 
editora zprávy. 

Dále MUDr. Mravčík prezentoval připomínky, které byly zaslány členy Poradního výboru, kteří se 
jednání nemohli zúčastnit. Jednalo se o připomínky Asociace nestátních organizací zabývajících se 
léčbou závislostí (A.N.O.; člen výboru Mgr. Richter) a Ministerstvo zdravotnictví (člen výboru MUDr. 
Štrof, připomínky zaslány Mgr. Vedralovou). Poradní výbor diskutoval tyto připomínky a shodl se na 
podobě jejich zapracování. 

Zástupce Národní protidrogové centrály Policie ČR (Ing. Berzsi) poslal připomínky k VZ již předem 
v elektronické formě, tyto připomínky byly zapracovány. Ing. Berzsi dále přednesl připomínku ke 
kapitole 1.3 Rozpočty a financování. Upozornil, že v resortu Ministerstva vnitra není reálné vyčíslit 
celkové finanční prostředky vynaložené v souvislosti s drogovou problematikou. Připomínka byla 
ostatními členy výboru akceptována ve smyslu doplnění odstavce upřesňujícího typ finančních 
prostředků, které jsou zahrnuty do přehledů uvedených v příslušné kapitole. 

Zástupce MPSV (D. Dárek) navrhoval upřesnění informace o nedostatku screeningových testů pro 
testování uživatelů drog na infekční nemoci; připomínka byla členy výboru akceptována. Dále 
upozornil na možnost zahrnutí informace o přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách do 
kapitoly 1.1 Legislativní rámec. Poradní výbor se shodl na neakceptování této připomínky s tím, že 
informace bude zahrnuta do příští výroční zprávy (zákon byl přijat v r. 2006 s účinností od 
1.1.2007). 

Zástupce MŠMT (Mgr. Chytil) navrhl doplnění přehledu finančních prostředků poskytnutých kraji na 
programy školní prevence. Informace bude zapracována za podmínky, že zástupce MŠMT zašle 
podklady v elektronické podobě do 4.10.2006. 



  

Dále byly členy Poradního výboru navrhovány konkrétní změny a doplnění k jednotlivým kapitolám 
VZ. 

Po projednání celé Výroční zprávy vyjádřil Poradní výbor ústy svého předsedy PhDr. Csémyho 
poděkování pracovníkům NMS za kvalitní zpracování výroční zprávy. Členové výboru poté 
hlasovali o následujícím usnesení: 

Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách doporučuje po zapracování připomínek 
předložit Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2005 vládě ČR a Evropskému 
monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve stanovených 
termínech. 
Usnesení bylo schváleno hlasy všech přítomných členů Poradního výboru. 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Petroš (NMS) 

 
Přílohy: 
 
1. Prezenční listina – jen u originálu. 
2. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005, se zapracovanými připomínkami členů 

Poradního výboru. 
  

 


