
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Kateřina 
Halfarová, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Sylva 
Majtnerová Kolářová, Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Martina 
Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni Ing. Radek Lacko, pplk. PaedDr. Petr Přecechtěl 

Věc 
Zápis z 1. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 11. 1. 2016 od 13.30 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 12. 1. 2016 

 

  

Jednání zahájila ve 13.40 z pověření radního R. Lacka N. Janyšková, přítomno 12 členů ze 16, 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 14. 12. 2015 

3. Projekty grantového programu hl. města Prahy pro oblast adiktologických služeb a pro městské 
části na rok 2016 

4. Sekce při PK RHMP 2016 

5. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez připomínek. 

Hlasování v 13.41, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

Ověřovatelem je navržena J. Havlíková. 

Hlasování v 13.42, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 14. 12. 2015 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování v 13.43, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 
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ad 3. Projekty grantového programu hl. města Prahy pro oblast adiktologických služeb a pro 
městské části na rok 2016 

N. Janyšková předložila přehled projektů/žádostí o dotaci podaných do Grantového programu hlavního 
města Prahy pro oblast adiktologických služeb s návrhy výše dotace na základě posouzení pracovní 
skupinou jmenovanou ředitelem ZSP MHMP a skupinou vedoucích sekcí při PK RHMP. Návrh obdrželi 
členové elektronicky s pozvánkou k jednání.  

N. Janyšková před projednáváním informovala o rozpočtu HMP pro rok 2016 (0504, § 3541) a o jeho 
vnitřním členění. Z celkových 50 mil. Kč je určeno 39,7 mil. Kč na nákup adiktologických služeb a 0,5 
mil. Kč na nákup služeb mimo granty. V grantovém programu pro adiktologické služby jsou také dvě 
služby primární prevence ve čtyřletém financování (1 mil. Kč). Na granty v oblasti primární prevence na 
školách je určena částka 9 mil. Kč a 0,8 mil. Kč na nákup služeb mimo granty v oblasti primární 
prevence. 

Návrh rozpočtu pro rok 2016 byl sestaven podle Akčního plánu pro rok 2014 až 2016, tedy na 54,9 mil. 
Kč s ohledem na rozšiřující a rozvojové programy, které jsou v plánu uvedeny. Návrh byl akceptován 
pouze v oblasti primární prevence rizikového chování. Z uvedeného vyplývá, že finanční prostředky na 
nákup adiktologických služeb se reálně snížily. 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části  

Rozhodnutím grantové komise byl program určený pro městské části (dále MČ) rozšířen na všech 57 
MČ. V rozpočtu není vyčleněný objem finančních prostředků pro tuto oblast. Žádost podalo 18 MČ, 
všechny splnily formální náležitosti a byly posuzovány. Celkem je navrženo k rozdělení 898 tis. Kč po 
cca 50 tis. Kč. 

Hlasování v 13.51, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb 

Pro adiktologické služby je navrženo k rozdělení 38,802 mil. Kč bez ponechání rezervy.  

V řádném termínu bylo přijato 43 žádostí/projektů s celkovými náklady 190 041 593 Kč a požadavkem 
na rozpočet HMP 46 319 005 Kč. Víceletými smlouvami je alokováno 30 350 tis. Kč. 

Následovala diskuse o faktickém poklesu finančních prostředků určených pro realizaci adiktologických 
služeb. Bez navyšování rozpočtu nebude možné plnit úkoly vyplývající ze schválených strategických 
dokumentů hl. m. Prahy (akční plán a strategie). 

J. Vobořil, národní protidrogový koordinátor, důrazně upozornil na nevhodnost poklesu finančních 
prostředků na financování adiktologických služeb, neboť z pohledu RVKPP jsou i tak trvale 
podfinancované.  

Ve 14.10 se dostavila M. Richterová Těmínová, přítomno 13 členů. 

N. Janyšková seznámila členy komise s oponentskými posudky, které na nově podané projekty 
vypracoval Mgr. Kuda.  

Komise se při hodnocení projektů soustředila zejména na nově podávané nebo problematické projekty.  

Projekt č. 005/2016 organizace Centrum ALMA, o.p.s., s názvem Poradna ALMA. 

Projekt č. 008/2016 organizace Magdaléna, o.p.s., s názvem  Následná péče CHRPA - tréninkové 
byty v Praze. 

Projekt č. 014/2016 organizace REMEDIS s.r.o. - nestátní zdravotnické zařízení - s názvem "KOLO-S" 
komplexní léčba syndromu závislosti. 

K dotaci z rozpočtu HMP je pro rok 2016 navrženo 41 projektů, pro dva je návrh nepodpořit. 
N. Janyšková uvedla hlavní důvody pro nepodpoření. Rozhodnutí je zveřejňováno s odůvodněním 
a sdělováno žadatelům. K návrhu ani odůvodnění nebylo připomínek. 

Komise dále posuzovala nové 4leté projekty. 
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Jednomyslně podpořila nový čtyřletý projekt SANANIM z. ú. – projekt č. 025/2016 s názvem 
Doléčovací centrum pro matky s dětmi, který je navazující na předchozí čtyřletý.  

Hlasování v 14.33, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 

Projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – č. 040/2016 s názvem Posílení psychosociální složky 
v komplexu služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Praha – doporučuje podpořit i nadále jako 
jednoletý. Komise uznává potřebnost a důležitost projektu, ale v žádosti jsou položky na doplnění, 
obnovu a vybavení zařízení kliniky, které není možné zahrnovat do víceletého financování s plánem na 
čtyři roky. 

Hlasování v 14.45, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdrželi se 2 členové. 

Ve 14.45 se dostavila S. Majtnerová Kolářová, přítomno 14 členů. 

Usnesení: 
Protidrogová komise RHMP souhlasí s návrhem na rozdělení finančních prostředků pro projekty 
adiktologických služeb a adiktologických služeb pro městské části ve výši navržené pracovními 
skupinami bez ponechání rezervy, celkově 39,7 mil. Kč 

Hlasování v 14.47, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 13 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

Stanovisko k financování protidrogové politiky a k plnění Akčního plánu: 

Krácení finančních prostředků na nákup adiktologických služeb přímo ohrožuje jejich fungování 
a plnění úkolů Akčního plánu na realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 
2014 až 2016, který byl schválen usnesením ZHMP č. 41/70 ze dne 11. 9. 2014. Protidrogová 
komise Rady HMP doporučuje Radě HMP zvážit možnost navýšení finančních prostředků na 
nákup adiktologických služeb na jejich dofinancování v roce 2016.  

Hlasování v 14.48, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 14 členů. 

J. Havlíková podala informaci o projednávaných projektech v oblasti primární prevence. Posuzují dva 
nové čtyřleté projekty organizací, jeden je přeřazen do jednoletého financování. Celkem je navrženo 
vyčlenit pro 1leté a 4leté projekty organizací 3,6 mil. Kč. 

Ve 14.50 odešel J. Vobořil, přítomno 13 členů. 

S. Majtnerová Kolářová se zeptala na certifikaci programů na MŠMT. J. Havlíková sdělila, že povinná 
certifikace v grantovém řízení MŠMT se týká jen protidrogové prevence a proces se průběžně dolaďuje. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 2015 

Sekce Harm Reduction (HR): 

Sekce se sešla 5. ledna. Ve službách poklesl počet klientů, důvod tohoto poklesu není zřejmý. 

S. Majtnerová Kolářová informovala o proběhlé schůzce kvůli označování pracovníků služeb v MČ 
Praha 1, které se zúčastnili zástupci úřadu MČ P1, policie, některých služeb a Sdružení Nového Města 
pražského (SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s., IČO 26986647 - členy jsou převážně 
právnické osoby, které mají sídlo v Praze 1 nebo podnikají či mají provozovnu v Praze 1 nebo mají 
zájem se aktivně podílet na rozvoji centra města). 

Aktuálním problémem je nedostatek bydlení – ubytování – pro uživatele návykových látek. Zvyšuje se 
konzumace alkoholu klienty a stále častěji se jedná o osoby bez přístřeší. Sekce se domnívá, že je 
problém nutné řešit v rámci práce s bezdomovci bez ohledu na to, zda užívají nelegální návykové látky. 

Je potřeba jednat s organizacemi pro bezdomovce. Připravuje se zákon o sociálním bydlení. 

Termín dalšího jednání je 2. 2. 2016 ve 14.30, Praha 1, Školská 30.  
Na jednání vedoucí sekce pozvala J. Badina. 

V 15.17 odešel I. Douda, přítomno 12 členů. 
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M. Richterová Těmínová hodnotí dobrou komunikaci a spolupráci mezi HR službami. Považuje za 
potřebné a doporučuje jednat s tvůrci sítě sociálních služeb – vedením odboru – a poskytovateli 
sociálních služeb, zejména služeb pro bezdomovce, na téma ubytování. 

V 15.22 odešel J. Badin, přítomno 11 členů, komise je schopna se usnášet. 

N. Janyšková informovala o probíhající aktualizaci informace pro ZHMP (2014), která byla reakcí na 
petici občanů MČ Praha 4. Opět je součástí dotaz na MČ s cílem mapovat možnosti zřízení nových 
kontaktních center, azylových domů a nocleháren pro bezdomovce. Petenti z MČ Praha 4 změnili svůj 
požadavek vzdálenosti substitučních center z 2 km na 1 km od školských zařízení.  

V následné diskusi členové komise zmínili různé zahraniční zkušenosti a různá řešení problematiky 
ubytovávání různého typu klientů. Např. Vídeň a Holandsko poskytují ubytovací služby bez ohledu na 
to, zda je klient pod vlivem. Poznávací pobyt politiků a zástupců služeb by byl velmi potřebný. 

Sekce léčby – plánuje v roce 2016 setkání v terapeutické komunitě Karlov. Členové komise budou také 
pozváni. Příští jednání sekce se uskuteční 10. 2. v 17.00, Praha 1, Školská 30. 

ad 5. Aktuální informace 
 

• Síť sociálních služeb 
M. Richterová Těmínová upozornila na zařazování organizací do sítě sociálních služeb. Domnívá se, že 
je o tvorbě sítě potřeba více diskutovat, protože některé služby jsou do sítě zařazeny, aniž o tom vědí. 

N. Janyšková se domnívá, že by mělo smysl setkání zástupců služeb se zástupci ZSP MHMP, protože 
i na ni se obracejí služby s různými dotazy týkajícími se sociálních služeb, zejména jejich financování 
z MPSV. Problémy v této oblasti pociťují i ostatní kraje.  
 
Úkol: N. Janyšková požádá ředitele ZSP MHMP o jednání a služby si připraví konkrétní náměty 
k diskusi.  

• Nevyhovující čas jednání komise 
Nově zvolený čas začátku jednání většině členů komise nevyhovuje z pracovních důvodů. Po diskusi se 
členové shodli na posunu začátku jednání na původních 15 hodin. 

Usnesení: 
Protidrogová komise RHMP navrhuje změnu začátku jednání komise v pondělí od 15 hodin a žádá 
tajemnici komise o projednání tohoto návrhu s předsedou komise. 

Hlasování v 15.40, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 15.45 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

 Mgr. Jana Havlíková Ing. Radek Lacko 
 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


