
 

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. Kateřina Halfarová, 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 Ing. Radek Lacko, Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis z 2. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 8. 2. 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 10. 2. 2016 

 

  

Jednání zahájila v 13.35 z pověření radního R. Lacko N. Janyšková, přítomno 11 členů ze 16, komise je 
schopna usnášet se. Předseda komise R. Lacko se omluvil z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění. 
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 11. 1. 2016 

3. Projekty grantového programu hl. města Prahy pro oblast adiktologických služeb a pro městské 
části na rok 2016 – Informace o jednání Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti 
zdravotnictví a protidrogové prevence dne 3. 2. 2016 

4. Informace o jednání v PS PČR na téma substituční léčba 

5. Sekce při PK RHMP 2016 

6. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez připomínek. 
Ověřovatelem je navržena N. Janyšková. 

Hlasování ve 13.40, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

Ve 13.42 se dostavil P. Popov, přítomno 12 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 11. 1. 2016 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 13.43, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 11 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 
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ad 3. Projekty grantového programu hl. města Prahy pro oblast adiktologických služeb a pro 
městské části na rok 2016 - Informace o jednání Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti 
zdravotnictví a protidrogové prevence dne 3. 2. 2016 

N. Janyšková informovala přítomné o jednání grantové komise, které se uskutečnilo ve středu 3. 2. 2016.  

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních 
na rok 2016 byl projednán pracovní skupinou při ZSP MHMP a následně jednotlivé návrhy posouzeny a 
schváleny Komisí RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Komise 
rozhodla o návrhu na udělení grantů pro školy a školská zařízení i pro nestátní neziskové organizace, 
které realizují programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách, v celkové 
výši 9 mil. Kč. 

Návrhy dotací pro zbývající 2 programy, které v lednu projednala Protidrogová komise RHMP – 
adiktologické služby (GP AS) a adiktologické služby pro městské části (GP MČ) –, byly na žádost 
radního Lacka znovu předloženy k projednání v pracovní skupině při ZSP MHMP, která se sešla 
2. 2. 2016. Hlavním důvodem bylo, že pracovní skupina v prosinci 2015 pracovala při posuzování pouze 
s návrhem rozpočtu, nikoliv rozpočtem schváleným. Jedinou větší změnou oproti stanovisku 
Protidrogové komise RHMP bylo doporučení podpory pro projekt 008/2016 Magdaléna, o.p.s. - 
Následná péče CHRPA - tréninkové byty v Praze. 

Ve 13.52 se dostavila M. Richterová Těmínová, přítomno 13 členů. 

N. Janyšková na dotaz O. Počarovského objasnila důvody a postupy nového posouzení pracovní 
skupinou. Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků a nevyčlenění samostatné kapitoly pro GP 
MČ v rozpočtu byl také krácen požadavek městských částí na cca 71-72 %. 

V následné diskusi se členové komise podivovali nad změnou způsobu posuzování projektů a vyjádřili 
nespokojenost se způsobem přehodnocování odborného názoru komise jako poradního orgánu Rady 
HMP, jeho nerespektování. Ve schválené metodice pro předkladatele byl způsob posuzování uveden tak, 
že grantové komisi bude předložen návrh PK RHMP. 

M. Richterová Těmínová navrhuje, aby komise připravila kritéria k hodnocení tak, aby služby 
naplňovaly Akční plán. Doporučuje, aby se členové pracovních skupin předem seznámili s činností 
organizací jako takovou.  

N. Janyšková připomněla, že úzký okruh odborníků na drogovou problematiku, kteří jsou zároveň členy 
komise, vyvolává představu, že sami rozhodují o dotacích pro činnost vlastních služeb (zástupců 
organizací je v 16členné komisi pouze 6). 

M. Richterová Těmínová se domnívala, že tento problém byl již vyřešen vznikem grantové komise 
s jiným odborným zastoupením. 

I. Kačaba upozornil na nejednotnost a nejasnosti při posuzování jednotlivých programů. 

I. Douda se domnívá, že mohlo jít o výjimečnou situaci. 

O. Počarovský upozornil, že komise především reflektuje fungování sítě služeb. 

Ve 14.20 odešel P. Přecechtěl, přítomno 12 členů. 

ad 4. Informace o jednání v PS PČR na téma substituční léčba 

Jednání k substituční léčbě v PSP ČR pokračuje. Jednání se zúčastnili Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová 
a MUDr. Petr Popov, kteří také komisi o průběhu a závěrech informovali.  

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR bude projednávat novelu zákona. 

Ve 14.40 odešla K. Halfarová, přítomno 11 členů. 

Z následné diskuse vyplynulo, že je potřebná osvěta v této oblasti. Substituční léčba je i paliativní forma 
péče, je tedy omyl vnímat substituční léčbu jen jako léčbu s cílem úplné abstinence. Společnost pro 
návykové nemoci J. E. Purkyně nabídla uspořádání vzdělávacího semináře k substituční léčbě. 
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Dále byla řešena otázka různého vnímání termínu „primární droga“. Co je primární droga? – ta, která je 
první, s níž uživatel začínal, nebo ta, kterou aktuálně nejčastěji užívá (viz údaje v závěrečných 
zprávách). V době začátků experimentování s návykovou látkou jsou i alkohol a nikotin drogami 
nelegálními vzhledem k věku uživatelů. 

N. Janyšková připraví přehled o počtu klientů v substituční léčbě v HMP ze závěrečných zpráv 
organizací. 

ad 5. Sekce při PK RHMP 2016 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Informace podala vedoucí sekce S. Majtnerová Kolářová. Sekce HR se schází pravidelně, vždy týden 
před jednáním komise. Situace v HR je v HMP stabilní, ale je nutné konstatovat, že kapacity HR 
zařízení jsou dlouhodobě nedostačující. Značným problémem jsou uživatelé návykových látek bez 
domova a jejich prohlubující se sociální propad.  

Proxima Sociale o.p.s. provádí terénní programy zaměřené i na užívání alkoholu mladistvými.  

M. Richterová Těmínová seznámila členy komise s trestním oznámením, které podal SANANIM z.ú. na 
pana Obadala, rezidenta ulice Na Skalce. Ten opakovaně napadá zaměstnance i klienty KC SANANIM. 
Nyní fyzicky napadá i osoby, které nejsou prokazatelně ve spojení se zmíněným zařízením. 

V 15.05 odešel J. Badin, přítomno 10 členů. 

M. Richterová Těmínová žádá o zajištění prostor pro další kontaktní centrum, protože situace v HMP je 
v tomto směru kritická. Požadavek je v souladu s akčním plánem protidrogové politiky HMP. 

Sekce léčby 

Sekce léčby se sejde 10. 2. 2016 v 17.00 v Café Therapy. 

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

ad 6. Aktuální informace 

• N. Janyšková informovala o jednání s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (HS HMP). Údaje do 
výroční zprávy bude nutné vyhledávat v jednotlivých registrech, protože HS HMP nebude 
poskytovat nadále data, která byla podkladem pro zpracování zprávy za HMP. 

• Kačaba se dotázal na data o alkoholu. Odhady počtu osob závislých na alkoholu se podle 
jednotlivých zdrojů velmi výrazně liší.   

Na SZÚ je státní monitorovací středisko pro alkohol. Otázkou je zda bude nějaká data sbírat 
a hodnotit Národní monitorovací středisko při RV KPP. 

• N. Janyšková informovala o projektovém záměru Střediska prevence a léčby drogových závislostí - 
DROP IN, o.p.s., na provoz Adiktologického Centra DROP IN o.p.s. na MČ Praha 12. Vstřícnost a 
zájem MČ Praha 12 jsou naprosto vzácným a ojedinělým jevem. 

Plánované služby – primární prevence, AT ordinace, Adiktologická ambulance, Substituční léčba – 
odpovídají akčnímu plánu protidrogové politiky hlavního města Prahy. Předpokládané náklady jsou 
2,5 mil. Kč na investice a cca 4 mil. Kč na provoz.  

Na základě zadání R. Lackem zpracovala N. Janyšková stanovisko, které je podpůrné, ale obsahuje 
také upozornění na nedostatky v projektu, zejména v ekonomické rozvaze. Finanční prostředky by 
měly být uvolněny z rezervy po konkretizování účelu v jednotlivých položkách a podle termínu 
zahájení provozu. Další jednání probíhá se zástupci HMP, MČ Praha 12 a realizující organizací. 
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• O. Počarovský navrhl zpracování analýzy cenové hladiny služeb a k tomuto úkolu ustanovit 
jednorázovou pracovní skupinu. Všichni přítomní členové souhlasí, navrhli členy skupiny a termín 
setkání.  
T: 7. 3. 2016 v 16.00 v Café Therapy  
Složení skupiny bude upřesněno podle časových možností členů. 

I. Kačaba podotkl, že je třeba připravit se na vyrovnávací platby i v oblasti financování 
adiktologických služeb.   

 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16.05 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

 Mgr. Nina Janyšková Ing. Radek Lacko 
 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


