
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, 

Mgr. Veronika Hamplová, Mgr. Jana Havlíková, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana 

Karbanová, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Petr 

Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jindřich 

Vobořil, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Šárka Táborská 

Věc 

Zápis z 6. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 7. 9. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 503 odboru ZSP MHMP, Praha 1, 

Charvátova 9 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 18. 9. 2017 

 

  

Jednání zahájil ve 14.03 radní R. Lacko, přítomno 10 členů ze 17, komise je schopna usnášet se.  

Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

Program jednání:   

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 13. 7. 2017 

3. Grantové programy pro rok 2018 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Aktuální informace 

6. Různé  

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.04, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena J. Havlíková. 

Hlasování ve 14.05, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 13. 7. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.06, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

ad 3. Grantové programy pro rok 2018 

Protidrogová koordinátorka V. Hamplová seznámila přítomné s připravovanými grantovými programy a 

zejména s novinkami pro rok 2018. 
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Grantové programy jsou v připomínkovém řízení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy – pro adiktologické 

služby jsou připraveny programy 4leté i 1leté. Novinkou je elektronický formulář, který bude po vyplnění 

žadatelem odeslán přímo do aplikace. Do návrhu rozpočtu bylo uplatněno navýšení o 3 mil. Kč, tedy 

celkem 48 mil. Kč.  

M. Richterová Těmínová upozornila na realizované navýšení mezd již v průběhu roku 2017 pro sociální 

i zdravotnické pracovníky, které celkově činí cca 29 %, resp. 20 %. Navrhované navýšení se v tomto 

kontextu nejeví jako dostatečné. 

Ve 14.09 se dostavil P. Přecechtěl, přítomno 11 členů. 

Ve 14.10 se dostavili I. Douda a J. Vobořil, přítomno 13 členů. 

V. Hamplová dále uvedla, že maximální výše grantu pro poskytovatele adiktologických služeb bude 

stanovena podle výpočtu jednotka činnosti x cenová hladina upravená o kritéria pro posouzení 

služby. 

Druhým programem jsou adiktologické služby pro městské části (MČ), žádat může všech 57 MČ, 

maximální možná výše dotace je zvýšena na 100 tis. Kč. Celková předpokládaná částka pro MČ je 

1,5 mil. Kč. 

Ve 14.14 se dostavil P. Popov, přítomno 14 členů. 

Předpokládaný termín projednání a schválení grantů pro adiktologické služby Radou HMP je 19. září. 

Vyhlášení grantových programů se předpokládá 22. září 2017. Grantové programy budou opět na 30 dní 

uveřejněny a teprve potom bude probíhat příjem žádostí. 

J. Havlíková informovala, že Rada HMP usnesením č. 1875 ze dne 15. srpna 2017 schválila vyhlášení 

Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských 

zařízeních pro rok 2018, vyhlášení proběhne do 15. 9. 2017 a příjem žádostí bude od 17. 10. 2017. 

K úpravě metodiky pro rok 2018 byli přizváni metodici prevence z pedagogicko-psychologických 

poraden a Pražské centrum primární prevence. Byly navýšeny možné odměny pro lektory programů – na 

500 Kč u všeobecné prevence a 700 Kč u selektivní prevence. Formuláře jsou zase elektronické s přímým 

podáním do systému, paralelní písemné podání zatím trvá. 

Ve 14.20 se dostavila S. Majtnerová Kolářová, přítomno 15 členů. 

M. Richterová Těmínová se dotázala na způsob stanovení cenové hladiny pro jednotlivé typy služeb, jaký 

je mechanismus stanovení – používá se porovnání služeb podle certifikačních standardů? Domnívá se, 

že není možné použít systém pro sociální služby a upozorňuje na metodický pokyn MPSV k financování 

služeb harm reduction (HR). 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce HR, komunitního bezpečí a primární prevence se nesešly. 

Sekce léčby 

Vedoucí sekce M. Richterová Těmínová informovala přítomné, že sekce se zabývá tématem reformy 

psychiatrické péče, která se řeší i na půdě odborných společností. 

Stále trvá nedostatek ambulancí a personálu pro adiktologické služby – chybějí sociální i zdravotničtí 

pracovníci. Z pohledu zaměstnance se v poslední době zaměstnavatel, který je příspěvkovou organizací, 

jeví jako jistější než zaměstnavatel, který je neziskovou organizací. Podfinancování a nedostatek 

personálu může vést až k rozpadu vybudované sítě služeb, zejména proto, že téměř všechny služby jsou 

poskytovány neziskovými organizacemi. 

I. Kačaba též upozornil na to, že pokud se služby dostatečně nezafinancují, hrozí zánik péče o klienty. 

Vedoucí sekcí pošlou podklady s čísly o meziročním nárůstu mezd. 
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ad 5. Aktuální informace 

 K-centrum SANANIM v Praze 5 

M. Richterová Těmínová informovala o požadavku MČ Praha 5 na omezení provozu centra v neděli – 

jedná se o zajištění péče o 60-80 klientů. V této souvislosti je potřeba zvážit nedělní provoz střídavě i na 

jiných místech, i když si je vědoma toho, že každé stávající nízkoprahové centrum má odlišnou klientelu. 

S. Majtnerová Kolářová upozornila na možný vznik problémů, když bude toto jediné centrum uzavřeno. 

Ve 14.45 odešel z pracovních důvodů radní Lacko (výbor pro zdravotnictví a bydlení), přítomno 14 členů 

komise. 

S. Majtnerová Kolářová navrhuje jako jedno z možných kritérií pro hodnocení projektů i rozsah otevírací 

doby K-center. 

 Akční plány 

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 2017 s výhledem 

pro rok 2018 a Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 

2018 byly schváleny Radou HMP 15. srpna 2017. Dále jsou předkládány oba materiály na vědomí do 

Zastupitelstva HMP. 

Ve 14.50 odešla z pracovních důvodů V. Hamplová (výbor pro zdravotnictví a bydlení), přítomno 13 

členů komise. 

 Financování adiktologických služeb 

Osobní náklady tvoří převážnou část rozpočtu každé služby, k nárůstu dochází prostým „stárnutím“ 

pracovníků (narůstajícími roky praxe) i zvyšováním kvalifikace. Pracovníky s potřebným vzděláním a 

zkušenostmi je potřeba ve službách udržet. 

I. Douda se domnívá, že i nárůst platů v závislosti na dosažené kvalifikaci by měl být zastropován.  

J. Vobořil se vyjádřil k financování adiktologických služeb – zdrojů pro hrazení služeb je více, proto 

v případě povinného nárůstu platů nebo mezd je potřeba úměrně každý zdroj navýšit. Předpokládaný 

nárůst osobních nákladů je pro sociální pracovníky cca 29 %, pro zdravotnické pracovníky cca 20 %. 

Osobní náklady tvoří podle typu služby cca 70-80 % celkových nákladů. 

ad 6. Různé 

J. Havlíková uvedla, že na základě podnětů jsou přípravky s dextromethorfanem nově vydávány pouze 

na lékařský předpis, členové komise byli informováni e-mailem V. Hamplovou v srpnu. 

J. Havlíková informovala o nadcházejících akcích – viz tabulka. V rámci konference PPRCH na 

Albertově bude také prezentace hl. m. Prahy – informace o 10. ročniku Antifetfestu a akčních plánech. 

V rámci konference budou dále samostatné workshopy zaměřené na šikanu.  

Projekt Minimalizace šikany bude pokračovat pro 22 škol (včetně škol učňovských) díky podpoře 

z programu Praha - pól růstu ČR. Vzdělávání bude realizovat AISIS, z. ú., ve spolupráci s oddělením 

prevence ZSP.  

21. – 22. 9 se bude konat výjezdní zasedání pro koordinátory městských částí (MČ) – společné pro 

prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. J. Havlíková upozornila, že opět dochází ke změně 

koordinátorů na úřadech MČ Praha 4 a MČ Praha 21. 
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Přehled konferencí a seminářů: 

Termín 

(datum, čas): 
 

Akce Místo konání 

18. – 19. 9. 

XIV. ročník konference PPRCH (2017) 

Téma: Prevence v resortech jako části jedné 

skládačky (SCAN, z.s.; Klinika adiktologie 

1. LF UK a VFN v Praze, MHMP, MŠMT) 

Akademické prostory 1. LF UK a 

VFN v Praze, Albertov 4, Praha 2 

25. 9. 2017 

Seminář ke grantovému programu hl. m. Prahy 

pro oblast primární prevence rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních a 

aktuálním otázkám v oblasti PPRCH 

Zastupitelský sál, Nová radnice, 

Mariánské náměstí 2 

26. 9. 2017 
Alkohol a jeho společenské dopady v ČR – 

Sekretariát RVKPP 

Lichtenštejnský palác v Praze  

U Sovových mlýnů 506/4, Malá 

Strana 

25. 10. 2017 
Workshop k preventivnímu filmu Jakub 

(problematika domácího násilí) 

Zastupitelský sál, Nová radnice, 

Mariánské náměstí 2 

7. 11. 2017 
Prevence v kontextu ústavní a ochranné 

výchovy 

Masarykova kolej, Thákurova 1m 

Praha 6 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hod. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

  ..................................................   ..................................................  

 Mgr. Jana Havlíková Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


