
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 
Mgr. Ivan Kabický, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, 
PhDr. Ivan Douda, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, Mgr. Aleš Kuda, 
MUDr. Běla Studničková, Mgr. Jindřich Vobořil  

Omluveni 
MUDr. Pavel Bém, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Mgr. Ondřej Počarovský, 
MUDr. Petr Popov, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník,  

Věc 
Zápis ze 3. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo dne 
18. 7. 2011 v zasedací místnosti odboru ZDR MHMP, Praha 1, Charvátova 145/9, 
od 14 hodin. 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran  Datum 19. 7. 2011 

 

 

Jednání zahájil předseda PK RHMP Mgr. Kabický ve 14.10, přítomno 8 členů, komise je schopna 
usnášet se. Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu jednání 
2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 20. 6. 2011 
3. Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2010 – 2012 - aktualizace 
4. Sekce při PK RHMP - schválení členů sekcí 
5. II. kolo „Zdravé město Praha 2011“ - informace o přijatých žádostech 
6. „Zdravé město Praha 2012“ - metodiky a formuláře 
7. Aktuální informace 
 
ad 1. Schválení programu jednání 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.13 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů. 

 
ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 20. 6. 2011 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.14 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů. 

 
ad 3. Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2010 – 2012 - aktualizace 

Mgr. Janyšková informovala přítomné, že se již začaly scházet sekce, které pracují na aktualizaci 
Akčního plánu (dále jen AP). Základní pilíře AP je možno změnit podle stávající potřeby. 

Náměstek Mgr. Kabický uvedl, že oslovil jednotlivé starosty MČ Praha 1 – 10 a vyzval je ke spolupráci. 
Předpokládá, že do sekce budou navrženi kompetentní pracovníci tak, aby drogová problematika mohla 
být řešena v úzké spolupráci s MČ. Považuje za potřebné, aby komise na zářijovém jednání stanovila 
a definovala parametry pro centra prevence (kontaktní a poradenská centra; substituční centra), 
povinnost jejich zřizování v MČ by měla stanovit novela vyhlášky Statut hl. m. Prahy.  
 
Úkol: 
Mgr. Majtnerová Kolářová a dr. Richterová Těmínová zpracují parametry pro centra prevence. 
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Mgr. Majtnerová Kolářová se domnívá, že aktualizaci AP je třeba postavit realisticky v souladu 
s navrhovaným rozpočtem. Bez vazby na finance se může stát AP nerealizovatelným teoretickým 
dokumentem. 

Náměstek Mgr. Kabický stručně zrekapituloval postup tvorby rozpočtu, navrhuje alokovat 40 mil. Kč. 
V souvislosti s předpokládaným snížením financování ze státního rozpočtu se domnívá, že Praha by již 
dále neměla škrtat v provozních nákladech. Doporučuje AP zpracovat dle stanovených rozpočtových 
proporcí. 

Mgr. Janyšková podpořila návrh rozpočtu na protidrogovou politiku ve výši 40 mil. Kč.  

V průběhu projednávání ve 14.25 přišla dr. Teska Arnoštová.  

Nezbytné je také PR prezentace drogové problematiky, je třeba zpracovat nejdůležitější informace 
z pohledu sekcí. 

Dr. Studničková se zmínila o potřebě sjednotit výkaznictví, z některých pracovišť nejsou hlášeny přesné 
počty klientů. Zpracuje proto pro pracoviště metodiku a kritéria podle mezinárodní definice. 

Ing. Kačaba doporučuje zpracovat a zveřejnit metodiku během podzimu, aby zpřesněná evidence byla 
realizovatelná již od 1. 1. 2012 

Závěr, úkoly: 
Jednotlivé sekce připraví aktualizaci AP včetně finanční vazby podle své kompetenční oblasti na příští 
jednání 15. 8. 2011. Následně bude AP předložen RHMP a ZHMP ke schválení (září 2011). 
Zároveň zpracují podklady pro PR kvůli lepší medializaci práce.  

 
ad 4. Sekce při PK RHMP - schválení členů sekcí 

Sekce radních – vedoucí Mgr. Ondřej Počarovský - bude mít 10 členů z MČ Praha 1 až 10, které stanoví 
jednotliví starostové. 
Sekce primární prevence – vedoucí Mgr. Aleš Kuda – bude mít 7 členů, budou doplněni ještě 2 členové 
za školství - školní metodik a krajský školní koordinátor. 
Sekce léčebné a následné péče – vedoucí PaedDr. Martina Richterová Těmínová – 6 členů  
Sekce Harm reduction – vedoucí Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová – 7 členů včetně zástupce Městské 
policie a protidrogového koordinátora. Mgr. Majtnerová Kolářová se domnívá, že je potřebná užší 
spolupráce se sekcí léčby. 
 
PK RHMP bere na vědomí počet a seznam členů. 
 
Úkol: 
Mgr. Janyšková připraví seznam ke zveřejnění po kompletaci všech sekcí. 

 
ad 5. II. kolo výběrového řízení „Zdravé město 2011“ - informace o přijatých žádostech 

Mgr. Janyšková informovala přítomné o podaných požadavcích na navýšení dotace ve II. programu - 
specializované organizace. O dofinancování si požádalo 12 organizací pro 26 projektů v celkové výši 
cca 5,48 mil. Kč.  

Náměstek Mgr. Kabický připravuje žádost o uvolnění požadované částky z rozpočtu, požadované částky 
posoudí Protidrogová komise na základě zpracovaných podkladů a dodatečně získaného objemu 
finančních prostředků. Závěrečné rozhodnutí vzejde z dalšího jednání Komise Rady hlavního města 
Prahy pro udělování grantů v oblasti protidrogové prevence v roce 2011. 

 
Úkol: 
Mgr. Janyšková připraví podklady pro jednání Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů 
v oblasti protidrogové prevence. 
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ad 6. „Zdravé město Praha 2012“ - metodiky a formuláře 

Mgr. Janyšková podala informaci o postupu přípravy vyhlášení dotačního programu pro rok 2012. 
V připomínkovém řízení bylo navrženo zjednodušení formuláře pro školy. Po zapracování všech 
připomínek budou podklady k vyhlášení programu „Zdravé město Praha 2012“ předloženy komisi ke 
schválení na srpnovém jednání. 

Mgr. Majtnerová Kolářová se domnívá, že dotační program by měl navazovat na schválení AP. 
V souladu by měly být zejména priority. 

Dr. Teska Arnoštová navrhuje formální zpřesnění formulářů – statutární orgán, oprávněná osoba, 
závěrečné prohlášení žadatele. 

 
ad 7. Aktuální informace 

o zrušení Centra metadonové substituce DROP IN 

Radnice Prahy 1 se rozhodla, že ukončí nájemní smlouvu CMS Praha 1 DROP IN s devítiměsíční 
výpovědní lhůtou od 31. 7. 2011. Současně starosta MČ Praha 1 deklaroval, že Nízkoprahové středisko, 
které provozuje také DROP IN v Praze 1 (Boršov), je hodnoceno jako bezproblémové a jeho setrvání na 
území MČ Praha 1 není ohroženo. 

Výpadek činnosti zrušeného centra v Praze 1, Ve Smečkách 1810, nelze nahradit jinými centry, neboť ta 
pracují na hranici kapacity. 

Možnou rychlou náhradou v případě výpadku nějakého centra by bylo zřízení středisek 
„kontejnerových“. Ing. Kačaba upozornil na klady i zápory uvažovaného řešení, podobnou myšlenkou se 
již déle zabývá, a studuje proto příklady dobré praxe v zahraničí. S uvedenými možnostmi řešení souvisí 
nutnost definovat parametry pro zdravotní i nezdravotní centra prevence. 

o problematika lékařské péče o drogově závislé 

Mgr. Majtnerová Kolářová upozornila na stupňující se problém se zajištěním běžného lékařského 
ošetření, a tím dlouhodobého neřešení zdravotního stavu narkomanů, z nichž mnozí jsou již v kategorii 
bezdomovců. V Praze je pouze jedna ordinace praktického lékaře pro bezdomovce, kterou provozuje 
NADĚJE o.s. ve středisku U Bulhara. 

Klient narkoman či klient bezdomovec není žádoucím klientem v běžné praxi praktického lékaře, další 
problémy vznikají i tím, že tyto osoby jsou často bez průkazek pojištěnce a zároveň dlužníky pojišťoven 

o přesuny otevřené drogové scény v HMP 

V souvislosti s ukončením činnosti MUDr. Sikory v Praze 5 a přesunu jeho ordinace do MČ Praha 4 
vzniká nové ohnisko otevřené drogové scény v blízkosti jeho nové adresy, Praha 4, Na Pankráci 4. 

Po aktivním vytlačování uživatelů drog z Vrchlického sadů se tito přesouvají na Karlovo náměstí a opět 
na Václavské náměstí. 

Současné údaje o počtech klientů v kontaktech na drogové scéně jsou zkreslené ročním obdobím, kdy 
jsou klienti na makových polích. 

V 16.05 odešel z pracovních důvodů náměstek Mgr. Kabický, řízení jednání se ujala Mgr. Janyšková 

o tisková zpráva k výzvě globální komise 

Mgr. Janyšková upozornila na tiskovou zprávu premiéra Petra Nečase a národního koordinátora 
Jindřicha Vobořila ke zprávě Globální komise pro drogovou politiku ze dne 21. 6. 2011. 

Úplné znění tiskové zprávy je přílohou zápisu. 

o změny v projektech 

Mgr. Janyšková předložila dvě žádosti organizací. Komise je posoudila s tím, že se nejedná o změny 
v projektech, ale pouze o oznámení změny místa realizace projektu a o přesun mezi položkami rozpočtu, 
které jsou v souladu s pravidly, účelem poskytnuté dotace a s uzavřenou smlouvou. 
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Pokud by se jednalo o zásadní změny v projektech, musela by žádost posoudit grantová komise 
s následným předložením RHMP. 

o informace z pracovního jednání na HS HMP dne 14. 7. 2010 

Mgr. Janyšková informovala o projektu motivovaného vyhledávání TBC mezi bezdomovci a dalšími 
problémovými skupinami obyvatel HMP. Projekt je podpořen z rozpočtu HMP. Odesílající pracoviště 
sociálních a jiných služeb získá 100 Kč, klient je motivován k vyšetření poukázkou na potraviny 
v hodnotě 100 Kč a vyšetřující odborný lékař získá 200 Kč. 

Současně MUDr. Jágrová (HS HMP) upozorňuje na rostoucí výskyt syfilis mezi UD, kteří přicházejí do 
dermatovenerologických ordinací v rozvinutém stádiu nemoci.  

o žádost HS HMP - referátu drogové epidemiologie o finanční podporu 

MUDr. Studničková seznámila komisi s velmi obtížnou finanční situací, kdy referát drogové 
epidemiologie není dostatečně vybaven některými základními prostředky pro práci. Pro HMP referát 
zpracovává dlouhodobě data i nad rámec svých běžných činností. 

Komise se žádostí bude zabývat a hledat možnost podpory z prostředků alokovaných na realizaci 
protidrogové politiky města. 

o Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky HMP v roce 2010 

Mgr. Janyšková připravila výroční zprávu k projednání v RHMP. Podle požadavku Mgr. Počarovského 
doplnila zaslaná data za ambulantní léčbu Prev-Centrum. Neúplnost dat tohoto typu péče ve 
srovnávacích tabulkách byla způsobena jinou metodou sběru dat než provádějí ostatní organizace. 
 
Úkol: 
Mgr. Janyšková požádala vedoucí sekcí, aby připravili stručné informace z VZ za své oblasti (2 - 3 
stránky), které by byly předloženy ZHMP. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.35 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala MUDr. Alena Weberová,  
tajemnice PK RHMP 
 
 
 ..............................................  
 Mgr. Ivan Kabický,  
 náměstek primátora, předseda PK RHMP 
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Vyjádření premiéra Petra Nečase a národního protidrogového 

koordinátora Jind řicha Vobořila ke zprávě Globální komise pro 
drogovou politiku. 

 
21. června / Praha 
 
Začátkem června 2011 vydala Globální komise pro drogovou problematiku zprávu, ze které 
jednoznačně vyplývá, že tzv. válka proti drogám je neefektivní. Protidrogové strategie mají 
globálně dva pilíře – tzv. redukci nabídky (tedy především represivní a kontrolní opatření) 
a snižování poptávky (tedy opatření směřující k prevenci a léčbě). Válka proti drogám 
představuje především tvrdší a nákladné přístupy zaměřené na potírání nabídky drog s vírou, že 
v tomto přístupu bude klíč ke snížení celosvětového drogového problému. Opak je však 
pravdou. Globálně tento problém významně narůstá (např. počet aktuálních uživatelů opiátů se 
zvýšil mezi lety 1998-2008 z cca 13 milionů na 17 milionů). 

Zpráva dává za příklad dobré praxe některé evropské země nebo Kanadu, které svým přístupem 
potvrdily, že naopak vyvážený přístup a upřednostňování opatření, která směřují spíše ke 
snížení poptávky po nelegálních drogách, mají šanci na úspěch. Je to přístup založený na 
pragmatické drogové politice, který razí cestu dekriminalizace drogově závislých, podpory 
preventivních programů a minimalizace rizik spojených s užíváním drog (tzv. harm reduction). 
Zároveň zpráva vybízí k úpravě zákonné regulace ve vztahu k určitým drogám.  

„Zprávu Globální komise pro drogovou politiku považuji za důležitou výzvu světových státníků 
a politiků, kteří jsou pod zprávou podepsáni,“ říká Petr Nečas, předseda vlády ČR. 
„Protidrogová politika má spočívat především v účinných a ekonomicky efektivních 
preventivních a léčebných opatřeních, nikoliv v kriminalizaci osob, kteří trpí závislostí na 
drogách, ale nezpůsobují újmu druhým. Česká protidrogová politika jde v zásadě správným 
směrem, je však nutné nebát se prosazovat další účinné způsoby řešení a inspirovat se  
i v okolních státech.“ 

„Jsem rád, že se předseda vlády České republiky vyjádřil pozitivně ke zprávě Globální komise, 
podepsané mnohými významnými světovými lídry,“ říká Jindřích Vobořil, národní 
protidrogový koordinátor. „Výzva k nasměrování politiky směrem účinné prevence a léčby není 
jistě nová svým obsahem, ale především tím, kdo se tentokrát pod tuto zprávu podepsal. Zdá se, 
že v některých segmentech drogové politiky je změna stávající zákonné regulace nutná, což 
samozřejmě neznamená bezbřehou legalizaci. Paradoxním příkladem současného 
nedostatečného stavu zákonné regulace je na jedné straně dnešní fenomén divokého prodeje 
nových syntetických drog v tzv. Amsterdam shopech, kde jsou tyto drogy díky děravé 
legislativě legálně prodávány jako sběratelské předměty bez jakékoliv kontroly, a na druhé 
straně legislativní zákaz užívání konopí a přípravků z konopí pro léčebné účely s rizikem 
trestního stíhání pacientů,“ dodává Jindřich Vobořil. 
 
 
Mgr. Jindřich Vobořil, MSc.  
ředitel Sekce protidrogové politiky  
E-mail: vobořil.jindrich@vlada.cz, GSM: 725 805 865 
Office: Vladislavova 4, 110 00 Praha 1 
Úřad vlády České republiky | Sekretariát RVKPP  
nábřeží Edvarda Beneše 4  
118 01 Praha 1 - Malá Strana | Czech Republic  
http://rvkpp.vlada.cz  
 



Příloha k zápisu PK RHMP 18. 7. 2011 

2 

 
Kontaktní osoba: 
Michaela Hochmanová 
E-mail: hochmanova.michaela@vlada.cz 
Telefon: 296 153 254  
GSM: 606 656 928  
Office: Vladislavova 4, 110 00 Praha 1 
Úřad vlády České republiky | Sekretariát RVKPP  
nábřeží Edvarda Beneše 4  
118 01 Praha 1 - Malá Strana | Czech Republic 
 

 


