
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Nina 
Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, , CSc., Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, 
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, MUDr. Běla 
Studničková, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Mgr. Jindřich Vobořil  

Omluveni MUDr. Pavel Bém, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Mgr. Aleš Kuda 

Věc 
Zápis ze 7. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo dne 
14. 11. 2011 v zasedací místnosti odboru ZDR MHMP, Praha 1, Charvátova 145/9, 
od 14 hodin. 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 16. 11. 2011 

 
Jednání zahájila ve 14.15 z důvodu pracovního zaneprázdnění předsedy komise místopředsedkyně PK 
RHMP Mgr. Nina Janyšková, přítomno 10 členů, komise je schopna usnášet se.  
Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

V 14.16 přišel Mgr. Vobořil.  

Mgr. Janyšková seznámila přítomné s tím, že dle jednacího řádu o přítomnosti hosta na jednání, které je 
neveřejné, rozhodují členové komise hlasováním - jako host přítomna Ing. Květuše Čelikovská, vedoucí 
oddělení zdravotnictví odboru ZDR MHMP. 

Hlasování ve 14.17 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
 
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 10. 10. 2011 
3. „Zdravé město Praha 2011“ - 2. kolo  
4. Rozpočet 2012 - kapitola 05/§3541 - Protidrogová politika HMP 
5. Zprávy z jednání sekcí při PK RHMP 
6. Aktuální informace 
 
ad 1. Schválení programu jednání 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.18 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

 
ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 10. 10. 2011 

Na jednání přišel ve 14.19 náměstek Mgr. Kabický. 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.20 hod., přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

 
ad 3. „Zdravé město Praha 2011“ - 2. kolo 

Mgr. Janyšková uvedla, že uzávěrka žádostí o dofinancování projektů v rámci programu II. organizace 
byla v červenci. Požadováno bylo 5 481 539 Kč, což přibližně odpovídá částce, o kterou byl meziročně 
snížen rozpočet. Požadavky jednotlivých organizací postupně projednaly sekce dle své působnosti.  
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Návrh na dofinancování je připraven a definitivní částky budou stanoveny v návaznosti na projednání 
převodu finančních prostředků v předpokládané výši 1,2 mil. Kč mezi kapitolami v Radě hl. m. Prahy 
dne 15. 11. 2011 a zůstatku nerozdělených prostředků pro rok 2011.  

Mgr. Janyšková předložila návrh na rozdělení finančních prostředků: 

 Kč  

Dofinancování projektů všech typů 
služeb 

1 650 000  

Odměny za činnost odborných sekcí 
PK RHMP 

110 000 

Příspěvky na certifikace dle 
schválených kritérii 

66 625 

Finanční prostředky na náklady spojené 
s certifikačním řízením a na odměny za činnost 
v sekcích schválila Rada HMP usnesením číslo  458 
ze dne   19. 4. 2010 /bod I.4, příloha č. 9/. 

Příspěvek na realizaci mezinárodní 
konference „Primární prevence 
rizikového chování 2011“ 

50 000  

Schválené proplacení faktur  54 000  

Celkem: 1 716 625  

Zůstatek: 0  

Proběhla diskuse k navrhovanému rozdělení. 

Příspěvek na náklady spojené s certifikačním řízením pro danou službu byl v předchozím období 
schválen ve výši 30 %. Doplňující informace k certifikacím podali Mgr. Majtnerová Kolářová a Mgr. 
Vobořil. Certifikaci zajišťuje externí agentura, standardizace služeb je zárukou kvality a nezbytnou 
podmínkou pro čerpání dotací. Lhůta platnosti certifikace je stanovena Radou vlády na 4 roky, tato též 
poskytuje na certifikace příspěvek. V budoucnu se možná lhůta 4 let přehodnotí a stanoví se období 
delší. Díky certifikaci nemusí každoročně probíhat expertní hodnocení žádostí a projektů. 

Dr. Douda vznesl podnět na možnost uplatnit v roce 2012 příspěvek na certifikaci uskutečněnou již 
v letošním roce. 

Odměny za práci v sekcích RHMP byly schváleny ve výši 500 Kč/hod. na základě uzavření DPP. 
Celková výše odměn činí 110 tisíc Kč. Odměny pro jednotlivé sekce jsou různé, s ohledem na různý 
počet členů, různou četnost setkávání a případné další nadstavbové činnosti - analýzy, statistiky apod.. 

Mgr. Počarovský se v této souvislost zeptal, jak bude honorována v roce 2011 činnost v Protidrogové 
komisi. 

Tajemnice komise dr. Weberová sdělila přítomným, že od září sleduje informace a opakovaně se na 
podklady ke zpracování odměn dotazuje oddělení OVO MHMP. Poslední ústní informace z 10. 11. 2011 
je, že pro rok 2011 nebudou tyto nenárokové odměny poskytovány. 
 
Návrh předloží Mgr. Janyšková Komisi RHMP pro udělování grantů v oblasti protidrogové prevence 
k projednání. 

Usnesení: 

1. PK RHMP souhlasí s poskytnutím příspěvku na realizaci mezinárodní konference Primární prevence 
rizikového chování 2011, která proběhla ve dnech 7. a 8. 11. 2011 v prostorách Nové radnice, Sdružení 
SCAN o. s., Hanákova 710, 666 03 Tišnov v celkové výši 50 tisíc Kč. 

Hlasování ve 14.38 hod., přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

2. PK RHMP souhlasí s odměnami za práci v sekcích pro rok 2011 v celkové výši 110 tisíc Kč s tím, že 
pro sekci Harm Reduction připadá 60 tis. Kč, pro sekci léčby 37 tis. Kč a pro sekci primární prevence 13 
tis. Kč. 

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 
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3. PK RHMP schvaluje příspěvek na certifikační řízení pro 8 služeb SANANIM a 1 službu  
Prev-Centrum v celkové výši 66 625 Kč, další certifikace dokončené v roce 2011 mohou být nárokovány 
ještě v roce 2012. 

Hlasování ve 14.55 hod., přítomno 12 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 1 člen, zdrželi se 2 členové. 

 
ad 4. Rozpočet 2012 - kapitola 05/§3541 - Protidrogová politika HMP 

Náměstek Kabický seznámil přítomné, že proběhlo projednávání rozpočtu ve druhém čtení. Primátor 
a první náměstek byli pověřeni zajistit snížení provozních výdajů ve všech kapitolách o 5 % proti roku 
2011, ačkoliv se očekává mimo jiné nárůst cen energií. 

Alokovanou částku na protidrogovou prevenci předpokládá ve výši roku 2011.  

Následovala diskuse o provozních výdajích úřadů, za které jsou považovány i dotační tituly. V oblasti 
poskytování jednotlivých drogových služeb nefunguje na rozdíl od služeb sociálních či volnočasových 
aktivit žádná příspěvková organizace města. Zajištění financování NNO prostřednictvím grantových 
schémat je nezbytné, ačkoliv nezajišťuje dostatečnou stabilitu služeb. V době hospodářské krize je 
potřeba hledat i další zdroje pravidelného financování, např. apelovat na organizace s majetkovou 
majoritou města. 

Dr. Studničková v této souvislosti nabídla podpůrné argumenty, které poukazují na specifičnost potřeb 
hl. m. Prahy, které se odlišuje výskytem závislých osob vyšším o cca 1/3 oproti jiným českým krajům. 
Vybrané ukazatele drogové scény jsou přílohou č. 1 zápisu. 

Mgr. Vobořil upozornil na nárůst problémových uživatelů drog a s tím související rostoucí nebezpečí 
šíření infekčních onemocnění, zejména HIV. Dále zmínil projednávanou změnu, která by měla na kraje 
přenést povinnost zřizovat některé adiktologické služby, např. K-centra, AT ambulance, terénní služby, 
naproti tomu bude zrušena povinnost zřizovat záchytné stanice. 

 
ad 5. Zprávy z jednání sekcí při PK RHMP 

Sekce pracují a pravidelně se scházejí. 

Sekce primární prevence – uskuteční se ještě jednání v listopadu i v prosinci 

Sekce léčby 

Dr. Richterová Těmínová otevřela problematiku financování sítí služeb ambulantní léčby a substituce – 
zejména alkoholové. Dotázala se přítomné vedoucí oddělení zdravotnictví ing. Čelikovské na okolnosti 
nových registrací nestátních zdravotnických zařízení (NZZ) a na možnost kraje ovlivnit  následné 
uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami (ZP). Ing. Čelikovská vysvětlila, že registraci obdrží každé 
zařízení, které splní zákonem stanovené podmínky, ale smlouva s pojišťovnami je zcela v gesci 
pojišťoven, které jsou plně zodpovědné za síť zdravotnických zařízení, a tím za dostupnost péče pro 
vlastní pojištěnce. Kraj nemůže za stávající právní úpravy jakýmkoliv způsobem ovlivnit navazování 
smluvních vztahů mezi NZZ a ZP. Náměstek Mgr. Kabický se domnívá, že přesto lze připravit návrh 
sítě služeb z pozice odborné. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Mgr. Majtnerová Kolářová uvedla několik statistických dat za rok 2010 – počet úvazků pracovníků 
přímé péče služeb HR je 33,0, počet injekčních uživatelů je 11 350. Stále je nevyřešený problém – 
chybějící praktický lékař, který by systematicky pečoval o nemocné uživatele návykových látek. Akutní 
ošetřovatelské problémy zatím řeší sanitka sdružení SANANIM.. 

Oblast Prahy 4 – okolí ordinace dr. Sikory – názory na obtížnost vzniklé situace a její akceptace 
místními obyvateli se liší podle profesního pohledu. Pracovníci HR služeb situaci monitorují  
a vyhodnocují. 

Sekce radních 

Mgr. Počarovský stručně informoval o práci sekce, která se sešla dvakrát, do konce roku 2011 je 
plánováno ještě jedno setkání. Byla zpracována SWOT analýza, připravuje se koncepční návrh služeb na 
MČ včetně financování, který bude předložen PK RHMP k připomínkování.  
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Za negativní jev považuje, že někteří politici za sebe posílají protidrogové koordinátory, což nenaplňuje 
původní smysl sekce. 

 
ad 6. Aktuální informace 

• rozhovor v novinách 

Hospodářské noviny, úterý 25. 10. 2011, L. Klema, vrchní policejní rada: „Feťáky bych přesunul 
k ďáblické skládce“ 

Dr. Richterová Těmínová připravuje reakci na tento článek. 

Článek bude členům komise rozeslán.  

• pozice oddělení protidrogové prevence 

Mgr. Janyšková informovala přítomné o kritické personální situaci v oddělení. HMP je jediný kraj kde 
stále chybí krajský školský koordinátor a chybí pracovník pro zpracování grantové agendy. 
Ing. Kubíková má s ohledem na nápor práce nedostatečný pracovní úvazek. Mgr. Janyšková požádala 
ředitele odboru ZDR MHMP, pod který bylo oddělení reorganizací MHMP v roce 2011 podřazeno,  
o možnost uzavření DPP s Ing. Kubíkovou do konce roku 2011. Jinak hrozí nedodržení termínů 
stanovených Radou HMP ve vyhlášení dotačního programu „Zdravé město Praha 2012“. Je možné, že se 
posune termín možného vyplácení dotací hlouběji do roku 2012, což může ohrozit fungování mnoha 
služeb. Sama se musí věnovat přednostně funkci protidrogové koordinátorky HMP, nikoliv 
administrativní činnosti související s příjmem cca 400 žádostí. Současně musí plnit úkoly vůči státní 
správě, vyplývající ze zákona 379/2005 Sb. 

Náměstek Mgr. Kabický se domnívá, že stávající situaci by mohlo vyřešit vytvoření Centra prevence, 
avšak bez pracovníků prevence kriminality. 

• přesun drogové scény 

MČ Praha 1: Dr. Richterová Těmínová upozornila na připravovanou akci k přesunutí drogové scény 
z prostor Vrchlického sadů - není známo kam. 

MČ Praha 5: Mgr. Majtnerová Kolářová informovala o připravované strategii a akčním plánu, kde bude 
hlavně zohledněna problematika alkoholu a nezařazené mládeže.  

Prostor v blízkosti Nádraží Smíchov, který by byl vhodný pro KC SANANIM, je blokován záměrem 
zřídit zde nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Otázkou také je, jaké vlastnické vztahy mají k tomuto 
prostoru ČD a jaké by bylo jejich stanovisko. 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.17 hod. 
 
 
 
 
Zapsala MUDr. Alena Weberová,  
tajemnice PK RHMP 
 
 
 ..............................................  
 Mgr. Ivan Kabický,  
 náměstek primátora, předseda PK RHMP 


