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Jednání Poradního výboru RVKPP pro sběr dat o drogách 

4. 4. 2011, Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 

Přítomni :  
PhDr. Ladislav Csémy (předseda, Psychiatrické centrum Praha), Daniel Dárek (MPSV), plk.  Ing. 
Petr Kočí (NPC), Ing. Blanka Nechanská (ÚZIS), Mgr. Jiří Richter (A.N.O.), kpt. Bc. Marek Sokol 
(CPJ GŘC), Bc. Tomáš Koňák (GŘ VS ČR) , MUDr. Viktor Mravčík (NMS), Mgr. Vlastimil Nečas 
(NMS) 

Omluveni:  
Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT), MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (CA PK VFN 1. LF UK) 

Nepřítomni: 
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (LF UP Olomouc), MUDr. Stanislava Pánová (MZ), prim. MUDr. 
Petr Popov (SNN ČLS JEP) 
 
Program:   

Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) na r. 2011-2012 

Jednání zahájil dr. Csémy, poté dr. Mravčík představil obsah NAPDIS v základních rysech a dále 
shrnul dosavadní proces jeho přípravy. Byl diskutován neuspokojivý stav v monitorování situace 
v oblasti alkoholu a tabáku, jeho nedostatečné personální a institucionální zabezpečení a 
systémové zakotvení. Bylo doporučeno diskutovat tuto otázku také na Výboru zástupců resortů a 
institucí RVKPP. 

Poté byly některými účastníky předloženy připomínky a poznámky k dokumentu a v rámci diskuze 
byly také na místě vypořádány. Většina úprav byla upřesňujícího charakteru, a to konkrétně: 

- V celém dokumentu byla uvedena Celní protidrogová jednotka u Generálního ředitelství cel. 

- Kap. 3.2. Informační systém NPC; odstraněno: Přestupky přechovávání drog a pěstování 
rostlin obsahujících OPL v malém množství, neboť Policie není od r. 2009 příslušná 
k projednávání těchto přestupků a data nemá k dispozici. 

- Kap. 4.2. odstraněno: „osob v adiktologické péči“ a změněno na „klientů ve službách pro 
uživatele drog“. 

- Kap. 5.1.3. doplněna studie: „Sero-behaviorální dotazníková studie spojená s testováním na 
HIV a TBC mezi problémovými uživateli drog v Praze především z řad migrantů. Realizátor: 
SANANIM, o.s. ve spolupráci s NMS. Termín: 31. 12. 2011.“ 

- Kap. 5.2.3. odstraněno: „Analýza dat objemu drog, předaných Policií ČR v rámci důkazního 
řízení do dalších pater trestního procesu“ a nahrazeno: „Analýza dat o množství drog 
prokazovaných v rámci trestního řízení.“ 

- Kap. 5.3.3. odstraněno: „prekurzorů a pomocných látek na výrobu“ a nahrazeno: 
„prekurzorů drog k výrobě“. 

Na závěr bylo hlasy všech přítomných přijato usnesení: 

Poradní výbor RVKPP pro sběr dat o drogách schvaluje Národní akční plán drogového 
informačního systému (NAPDIS) na r. 2011-2012 a doporučuje jej předložit ke schválení 
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jejím nejbližším zasedání. 

 

Zapsal 5. 4. 2011 Vlastimil Nečas (NMS) 

Přílohy: Prezenční listina – jen u originálu. 


