
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

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

Omluveni Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis ze 3. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 14. 3. 2016 od 13.30 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval Mgr. Nina Janyšková Počet stran 5  Datum 22. 3. 2016 

 

  

Jednání zahájil v 13.35 radní R. Lacko, přítomno 14 členů ze 16, komise je schopna usnášet se. 
Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

S. Majtnerová Kolářová požádala radního Lacka o posunutí časového termínu jednání komise (komise 
o něm hlasovala na lednovém jednání). Proti začátku nově stanovenému na 14:45 nebylo námitek.  

Úkol: Tajemnice komise upraví a rozešle harmonogram a zajistí jednací místnost. 

Program jednání:  

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 8. 2. 2016 

3. Substituční léčba – kulatý stůl – informace 

4. Primární prevence rizikového chování – J. Havlíková 

5. Grantové programy na rok 2016 – Informace  

6. Sekce při PK RHMP 2016 

7. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez připomínek. 
Ověřovatelem je navržena S. Majtnerová Kolářová. 

Hlasování ve 13.37, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 14 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 8. 2. 2016 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 13.40, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 14 členů. 
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ad 3. Substituční léčba – kulatý stůl – informace 

Jednání k substituční léčbě v PSP ČR pokračuje.  

S. Majtnerová Kolářová podala informace o jednání v PS PČR, které doplnil P. Popov. Podle zpráv 
Národní protidrogové centrály není zjištěn metadon na černém trhu. Problematika substituční léčby se 
bude dále projednávat na Ministerstvu zdravotnictví (MZ). V pracovní skupině pro návykové látky při 
MZ je také P. Popov. Dále se jednání týkalo kontrol preskripce substitučních látek a jejich úhrady ze 
zdravotního pojištění.  

Jako možné řešení účastníci jednání v PS PČR vidí možnost zavedení e-receptu, jehož plošné zavedení 
je plánováno na 1. 1. 2018, variantně se nabízí zavedení pro substituční látky dříve. Tento krok by 
umožnil průběžné srovnání s registrem substituční léčby - Národní registr uživatelů lékařsky 
indikovaných substitučních látek (NRULISL) -, diskutována rovněž byla možnost kontroly pracovníky 
lékáren. 

I. Douda informoval komisi, že provoz metadonového centra ve Španělské (Praha 2) bude ukončen 
v listopadu, po privatizaci objektu nebyla organizaci obnovena nájemní smlouva. 

R. Lacko doporučil, aby se zástupci DROP IN obrátili na MHMP a na MČ Praha 2 se žádostí o nové 
vhodné prostory. V centru města jsou nevyužité prostory v majetku HMP. 

Ve 14.05 odešel radní Lacko a tajemnice komise, přítomno 13 členů. Řízením jednání byla pověřena 
N. Janyšková. Komise je usnášeníschopná. 

ad 4. Primární prevence rizikového chování (PPRCH) – J. Havlíková 

1. Grantové řízení MŠMT v oblasti primární prevence (PP) – změny: 

� Změna metodiky a prodloužení platnosti na období 2017 – 2020. 
� Orientace na systémové projekty – dlouhodobé projekty řešící problematiku primární prevence 

rizikového chování komplexně a systémově. 
� Rozdělení projektů na projekty systémové individuální a systémové krajské. 
� Rovnocenný přístup pro všechny žadatele. 
� Zvýšení efektivity dotačního programu. 
� Důraz na kvalitu projektů. 
� Podpora subjektů, které působí v oblasti PP min. 2 roky. 
� Zlepšení možnosti evaluace dotačního řízení a posouzení výstupů dotačního řízení. 
� Sloučení dotačního programu protidrogové prevence a prevence kriminality. 
� Úprava limitů pro příspěvkové organizace tak, aby byly více v souladu s požadavky. 
� Snaha o navýšení celkového objemu finančních prostředků. 
� Sjednocení hodnocení žádostí o dotace. 

a) Systémové projekty individuální  
� Podpora projektů, které jsou z hlediska systému PPRCH efektivní a naplňují základní kritéria 

kvality. 
� Žadatel: nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, další subjekty. 
� Nastavení přesných parametrů žádostí. 
� Jeden subjekt může žádat pouze o jeden projekt v každé z těchto kategorií:  

a) Všeobecná primární prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež 
b) Selektivní primární prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež 
c) Indikovaná primární prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež 
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d) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb (např. výzkumy, sběr 
dat) 

e) Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání 
odborné či laické veřejnosti. (např. vzdělávání pedagogů, konference, kampaně, webové 
stránky) 

� Předjednání projektů individuálních nebude realizováno. 
b) Systémové projekty krajské 

Žadatel: kraj nebo jím určená příspěvková organizace kraje 
1 kraj – maximální možná podpora 300 tis. Kč na projekt/rok 
Podpora systémových projektů kraje zaměřených na identické okruhy aktivit: 
� Vzdělávání 
� Metodické vedení 
� Předávání informací 
� Evaluace 
� Úpravy ve školním prostředí – vytvoření modelového zapracování do školních řádů, 

preventivních programů škol, ŠVP 

Cíl:  
� Efektivní uchopení konkrétního tématu celorepublikově. 
� Srovnatelnost výstupů a dat. 
� Systémová podpora PPRCH v rámci celé republiky. 

Na každý dotační rok stanovena tematická priorita – na rok 2017 – alkohol. 

Systémové projekty krajské budou v průběhu přípravy krajskými školskými koordinátory 
konzultovány s pracovníky oddělení prevence MŠMT – gestory jednotlivých krajů. 

Zásadní změny: 
� Stejná podpora všem krajům na systémový projekt. 
� Podporovány budou projekty systémové – krajské i individuální – srovnatelnost vynaložených 

nákladů. 
� Odpadávají složité propočty limitů na krajích. 
� MŠMT požádalo Ministerstvo financí o navýšení finančních prostředků od roku 2017 a dále a 

o sloučení závazných ukazatelů – drogy a kriminalita. 

2. Snížení přímé pedagogické činnosti  u školních metodiků prevence je připravováno v návrhu 
novely zákona o pedagogických pracovnících, který má vstoupit v platnost v roce 2018. 

3. Šikana na SPŠ Na Třebešíně 

Šikanu na škole řešil odbor školství a mládeže MHMP, který přizval ke spolupráci oddělení prevence. 
Preventivní materiály školy jsou nedostatečné, škola nikdy nepožádala o pomoc ani pedagogicko-
psychologickou poradnu, ani SVP či jinou odbornou organizaci. Na škole působí metodik prevence, 
výchovný poradce a psycholog. O granty na primární prevenci také nežádala a s oddělením prevence 
nekomunikovala. V současné době pracuje na škole metodička prevence z Pedagogicko-psychologické 
poradny pro Prahu 10. Odbor školství a mládeže připravuje porady pro ředitele pražských škol, na 
kterých bude krajská školská koordinátorka spolu s vedoucím PCPP informovat o systému primární 
prevence v hl. m. Praze. Dále je připravována další konference na téma šikana ve školách. MŠMT 
novelizuje pokyn k šikaně. 

N. Janyšková v souvislosti s diskusí na aktuální téma šikana podotkla, že Praha má výjimečné odborné 
pracoviště – Pražské centrum primární prevence (PCPP), které je součástí Centra sociálních služeb 
Praha (CSS Praha), a které by mělo být přednostně zapojeno do řešení problémů spojených s rizikovým 
chováním na pražských školách.  
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Členové komise se shodli na tom, že je potřebná užší spolupráce mezi oddělením prevence ZSP 
MHMP, odborem školství a mládeže MHMP a CSS Praha, konkrétně PCPP. 

Závěr: 
Komise žádá PhDr. Klineckého o svolání společného jednání ředitelů ZSP MHMP, SML MHMP, CSS 
Praha a vedoucího PCPP s krajskou školskou koordinátorkou. 

Hlasování ve 14.37, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 11 členů, zdržel se 1 člen. 

Mgr. Žufníček informoval o předběžných výsledcích dotazníkového šetření ohledně agresivního 
chování vůči učitelům: 

Šetření realizovalo Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence 
společně s oddělením prevence ZSP MHMP, na pražských školách s cílem zmapovat problematiku 
agresivního chování žáků vůči učitelům. Dotazník byl anonymní a do 18. 3. ho vyplnilo cca 1800 
pedagogů. S podrobnými výsledky šetření bude veřejnost seznámena na Semináři k problematice 
řešení školní šikany, který se bude konat 15. 4 2016. 

ad 5. Grantové programy na rok 2016 – Informace 

- Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb  

Dotace schválila Rada HMP usnesením č. 360 ze dne 22. 2. 2016 – do 200 tis. Kč. 

Dotace schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 14/29 ze dne 25. 2. 2016 – nad 200 tis. Kč, dodatky 
ke čtyřletým smlouvám a jednu čtyřletou smlouvu. 

- Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části 
pro rok 2016  

Dotace schválilo ZHMP usnesením č. 14/28 ze dne 25. 2. 2016. 
Výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/proti
drogova_politika/index.html 

ad 6. Sekce při PK RHMP 2016 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Informace podala vedoucí sekce S. Majtnerová Kolářová. Situace v HR je v HMP stabilní, ale je nutné 
konstatovat, že kapacity HR zařízení jsou dlouhodobě nedostačující. Stále trvá akutní potřeba zřízení 
nového kontaktního centra v HMP.  

S. Majtnerová Kolářová upozornila, že zařízení poskytující služby HR v hl. m. Praze jsou financována 
vícezdrojově. Aktuálně nejsou zřejmé dopady zavedení vyrovnávací platby, tak jak je definována ve 
vystavených Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 

Sekce léčby 

Sekce léčby domluvila setkání poskytovatelů adiktologických služeb dětem a mládeži setkání 
v terapeutické komunitě Karlov dne 4. 4. 2016. 

Sekce léčby uspořádá setkání lékařů – psychiatrů, kteří předepisují substituční látky. Předpokládaný 
termín dopoledního semináře je 13. 4. 2016 v prostorách VFN v Praze, Apolinářská 4. 

Sekce komunitního bezpečí a sekce primární prevence stanoví termíny jednání v roce 2016 a zašle je 
N. Janyškové. 
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ad 7. Aktuální informace 

• Konference a semináře: 

Termín (datum, čas): Akce Místo konání 

15. 4., 9:00-14:00  Seminář k problematice řešení školní 
šikany 

Nová radnice, Mariánské nám. 
2, Praha 1 

18. 5., 9:00-15:00 Pražské fórum primární prevence na téma 
sdílení dobré praxe ve školské primární 
prevenci rizikového chování 

Nová radnice, Mariánské nám. 
2, Praha 1 

21. a 22. 4.  Konference Harm Reduction SANANIM, z.ú. 

14. 6., 9:00-14:00  AntiFetFest – celopražské kolo Kino Lucerna 

31. 10. - 1. 11.,  
9:00-16:00 

Konference Primární prevence rizikového 
chování 

Nová radnice, Mariánské nám. 
2, Praha 1 

• Akční plán protidrogové politiky (AP) 

Končí platnost AP 2014 až 2016. N. Janyšková informovala o postupu hodnocení AP s protidrogovými 
koordinátory MČ Praha 1 až 22. Je potřeba provést hodnocení AP i v rámci PK RHMP a připravit AP 
na období 2017 a 2018. 

• Testování žáků na školách 

P. Přecechtěl vznesl dotaz na postoj k testování na přítomnost návykových látek na školách.  

Stanovisko MŠMT i rodičů je záporné. Testování není primární prevence. Problematika testování je 
složitý problém.  

 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

 Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová Ing. Radek Lacko 
 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


