
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

Mgr. Ivan Kabický, MUDr. Pavel Bém, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, PhDr. Ivan 
Douda, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  
Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, 
MUDr. Běla Studničková 

Omluveni 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jindřich 
Vobořil  

Věc 
Zápis ze 5. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo dne 
12. 9. 2011 v zasedací místnosti odboru ZDR MHMP, Praha 1, Charvátova 145/9, 
od 14 hodin. 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 3  Datum 13. 9. 2011 

 
Jednání zahájil ve 14.10  předseda PK RHMP Mgr. Ivan Kabický, přítomno 10 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 15. 8. 2011 
3. Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2010 – 2012 - aktualizace 
4. Sekce při PK RHMP  
5. Analýza adiktologických služeb v HMP 
6. Aktuální informace 
 
ad 1. Schválení programu jednání 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.12 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

 
ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 15. 8. 2011 

K problematice rozpočtu projednávané minule doplnil náměstek Mgr. Kabický, že Rada projednávala 
teprve první návrh rozpočtu pro rok 2012, bude nutná redukce všech provozních výdajů.  

K problematice funkce krajského školského koordinátora uvedl, že bude zařazen do odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále SMT). Na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení a náplň práce 
stanovena ve spolupráci s odd. protidrogové prevence. 

Ve 14.20 přišel na jednání MUDr. Pavel Bém. 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.20 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

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

Členové komise obdrželi upravený Akční plán (dále AP) se zapracovanými návrhy sekcí na začátku 
jednání. 

Ke struktuře tohoto aktualizovaného AP, který vychází z přijaté Strategie na roky 2008 - 2012, se 
rozvinula bohatá diskuse. Náměstek Mgr. Kabický doporučuje zapracovat reálný rozpočet pro rok 2012 
ve výši 38 mil. Kč a předpokládaný nárůst ve výši 2 % pro další období. Pro případ obsazení funkce 
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krajského školského koordinátora v odboru SMT je potřeba uvažovat o přesunutí agendy grantového 
programu pro školy a školská zařízení, pravděpodobně včetně přiměřeného objemu financí. 

Dr. Bém považuje za nezbytné zapracovat do akčního plánu konkrétní kroky pro realizaci jednotlivých 
bodů s návazností na potřebné finanční prostředky, též zohlednit nové skutečnosti a vznikající problémy 
včetně potřebného objemu finančních prostředků k jejich zvládání, v neposlední řadě také vyhodnotit 
dopad tlaku na zrušení některých služeb na vývoj v terénu v posledních letech. 

Mgr. Počarovský se domnívá, že s redukovaným rozpočtem se stěží zajistí stávající služby. Na druhou 
stranu se zdá, že městské části jsou ochotny se podílet  i finančně na řešení drogové problematiky. 

Náměstek Mgr. Kabický doporučuje upravit AP v souladu s možnou spoluprací s městskými částmi, 
vyčlenit témata, která by tam byla řešena, včetně potřebného financování. V protidrogové politice nelze 
jít dále pouze cestou represe. 

Dr. Studničková doporučuje pro lepší argumentaci doplnit AP o epidemiologické porovnání Prahy 
a ostatních krajů - podle počtu uživatelů HIV+ a nakažených jinými infekcemi, podle uživatelů cizinců, 
podle problémových uživatelů. Zvyšující se počty HIV+ jsou argumentem pro navýšení finančních 
prostředků pro protidrogové prevence. 

Dr. Douda považuje určitou míru obecnosti AP za potřebnou z pohledu vývoje.  Upozornil na potřebu 
zachování potřebného rozsahu služeb. Služby je nutné přehodnotit – co lze vypustit, co je již překonáno, 
co je kapacitně nadhodnoceno. DROP IN již své služby analyzuje. 

Doc. Kalina žádá do termínů pro realizaci jednotlivých úkolů zaznamenat také jejich pokračování na 
další období. Současně upozornil, že za jeho vedení byl AP Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky (dále RV KPP) vázán na finanční prostředky. K jejich potřebnému navýšení však nedošlo. 

Mgr. Janyšková připomněla, že AP představuje pouze konkrétní realizaci schválené strategie, tedy do 
roku 2012. 

Dr. Richterová Těmínová navrhuje změnit způsob popisu v AP a zachytit v něm základní trendy. 

Dr. Bém doporučuje formulovat nové výzvy – 1. problematika cizinců a Romů, 2. problematika matek 
a dětí, 3. heroinová substituce - a navrhnout pilotní projekty, stanovit počet účastníků a cenu. 

Dr. Popov upozornil na závěr z výroční zprávy – nárůst uživatelů opioidů a pervitinu. 

 
ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce léčby a HR začaly pracovat. Doplněna je sekce radních, jejíž první jednání je plánováno na 
začátek října. Vedoucí sekce předpokládá tři setkání do konce roku 2011. 

Na doplnění čeká ještě sekce primární prevence, zejména na ustanovení krajského školského 
koordinátora prevence na SMT MHMP. 

 
ad 5. Analýza adiktologických služeb v HMP 

Mgr. Janyšková informovala přítomné o zahájení práce na analýze potřebnosti služeb v návaznosti na 
finanční prostředky. Některé kraje zadaly expertní analýzy nezávislým odborníkům. Pokud by se měla 
zadávat analýza za Prahu externě, je nutné přesně stanovit kritéria, aby analýza měla skutečnou 
vypovídací hodnotu a vyčlenit v rozpočtu potřebné finanční prostředky. 

Analýza by výrazně přispěla k navrhovaným opatřením v AP, hlavně ke stanovení základních 
nezbytných služeb a jejich financování. 

 
ad 6. Aktuální informace 

• Zdravé město Praha 2012 

Tisk k vyhlášení dotačního řízení je zpracovaný k projednání Radou HMP, schválený legislativním 
odborem a čeká na podpis MUDr. B. Šťastného, předsedy Výboru pro zdravotnictví ZHMP. 
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• Výroční zpráva drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy za 1. pololetí 2011  
je zpracována a zveřejněna na adrese: http://www.hygpraha.cz/odbory.php?o=Ng==&ksum=NQ 

• Finanční prostředky RV KPP pro organizace v roce 2011 

Podle informací z krajů nebyly ještě uvolněny finanční prostředky přidělené organizacím v rámci 
dotačního řízení 2011. V Praze se to týká organizace DROP IN, konkrétně terénních programů. 
Dr. Douda informoval o průběhu finanční kontroly. Pochybení v řádu několika set korun bylo 
napraveno.  

• Novela zákona č. 379/2005 Sb. 

Mgr. Počarovský upozornil na připravovanou novelu zákona, která má být předložena ke schválení PSP. 
Vzhledem k navrhovaným zásadním změnám, které se přímo dotýkají protidrogové politiky a jejích 
služeb, se chce PK RHMP s návrhy seznámit a připomínkovat je. 

Náměstek Mgr. Kabický zašle poslední verzi novely členům, kteří své připomínky zašlou 
Mgr. Počarovskému k zapracování. O výsledném návrhu budou členové hlasovat per rollam. 

V 15.30 odešel z pracovních důvodů Dr. Kalina. 

• Dofinancování služeb – Zdravé město Praha 2011 

Požadavek na navýšení dotace jen ve II. programu (5,48 mil. Kč) odpovídá snížení finančních 
prostředků v roce 2011. Pokud by byl dotaz rozšířen i na I. program, byl by požadavek ještě mnohem 
vyšší, protože finanční prostředky i pro tento program byly podstatně zkráceny.  

O případném dalším uvolnění finančních prostředků na protidrogovou politiku HMP bude PK RHMP 
informovat náměstek Mgr. Kabický. 

V 15.40 odešel z pracovních důvodů Ing. Kačaba. 

• Financování vzdělávání školního metodika prevence 

Mgr. Janyšková požádala o uvolnění částky 10 tis. Kč pro Mgr. Jitku Uhlířovou (SPŠE Ječná) na druhý 
ročník akreditovaného vzdělávacího programu v systému DVPP. Jedná se o studium k výkonu 
specializovaných činností – prevence rizikového chování pro školní metodiky prevence metodou přímé 
výuky a interaktivních seminářů. Realizátorem je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 
(Francouzská 56, ředitelka Dr. Masáková). 

Vzdělávání školních metodiků prevence je stálou prioritou v dotačním řízení HMP a žádost byla řádně 
zdůvodněna. 

Usnesení: 

PK RHMP souhlasí s uvolněním částky 10 tis. Kč na financování vzdělávání školního metodika 
prevence Mgr. Jitky Uhlířové (SPŠE Ječná ) - druhý ročník studia.  
 
Hlasování v 15.50 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hod. 
 
 
 
 
Zapsala MUDr. Alena Weberová,  
tajemnice PK RHMP 
 
 
 ..............................................  
 Mgr. Ivan Kabický,  
 náměstek primátora, předseda PK RHMP 


