
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, 

Mgr. Veronika Hamplová, Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, 

Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Petr Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová 

Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni 
Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, MUDr. Petr Popov, Mgr. Šárka Táborská, 

Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 5. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 7. 6. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 430, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 12. 6. 2018 

 

  

Jednání zahájil ve 14.07 radní R. Lacko, přítomno 10 členů ze 17, komise je schopna usnášet se. 

Proti přítomnosti hosta Ing. Lucie Kiššové, vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové 

politiky Úřadu vlády ČR, nebylo námitek. Dalším hostem byla na základě minulého jednání komise 

pozvaná vedoucí odd. ekonomického a metodického ZSP MHMP Ing. Hana Prokopová Nesrstová.  

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 12. 4. a 10. 5. 2018 

3. Personální změny na oddělení prevence 

4. Granty HMP 2018 

5. Antifetfest 2018 

6. Sekce při PK RHMP 

7. Aktuální informace 

8. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.10, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena V. Hamplová. 

Hlasování ve 14.10 přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 12. 4. a 10. 5. 2018 

Schválení zápisů bez námitek. 

Hlasování ve 14.11, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 
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ad 3. Personální změny na odd. prevence 

J. Havlíková informovala členy komise, že oddělení prevence místo Mgr. M. Hánové, která odešla na 

mateřskou dovolenou, vede dočasně ředitel odboru PhDr. T. Klinecký. V červenci bude odcházet na 

mateřskou dovolenou krajská protidrogová koordinátorka V. Hamplová.  

Výběrové řízení na obsazení místa protidrogového koordinátora bude vyhlášeno v červenci.   

Ve 14.14 se dostavila K. Halfarová, přítomno 11 členů komise. 

ad 4. Granty HMP 2018 

Zastupitelstvo HMP na svém jednání 17. 5. 2018 schválilo zbývající granty ve všech programech, 

smlouvy byly podepsány a granty jsou vypláceny. 

K vysvětlení mechanismu výpočtu dotací v programu adiktologických služeb, zejména k dotazu 

S. Majtnerové Kolářové týkajícímu se služeb harm reduction, se na jednání dostavila vedoucí odd. 

ekonomického a metodického Ing. H. Prokopová Nesrstová. Cenová hladina byla pro rok 2018 stanovena 

z průměrného nákladu na daný typ služby, výpočet se vztahuje k personálnímu zajištění služby, tedy 

k velikosti úvazků v přímé péči. Nastavení výpočtu konkrétní dotace je potom násobkem cenové hladiny 

a počtu přepočtených úvazků. V minulém roce byly pro stanovení cenové hladiny použity průměrné 

náklady na služby za předchozí 3 roky, pro rok 2018 plánované náklady uvedené v projektech.  

S. Majtnerová Kolářová rozporuje stanovení průměru, neboť každá služba má jinou kapacitu, strukturu i 

skladbu aktivit. H. Prokopová Nesrstová uvedla, že nákladovost služby je odvozena od přepočtených 

úvazků. 

Dále se S. Majtnerová dotázala, zda byla zohledněna i pořizovací cena HR materiálu. 

O. Počarovský se dotázal, zda jsou cenové hladiny pro adiktologické služby očištěné od nákladů 

sociálních služeb. H. Prokopová Nesrstová uvedla, že tyto náklady byly zohledněny. 

S. Majtnerová Kolářová požádalo o zveřejnění výpočtových vzorců. K výsledné výši dotací pro 

jednotlivé služby se výpočtem nedokázala dostat. 

H. Prokopová Nesrstová uvedla, že rozdíl může být dán i tím, že mnoho organizací uplatnilo nižší 

požadavky, než vyšlo výpočtem. Dotace je poskytována pouze do výše požadavku. Prvotní návrhy 

musely být následně kráceny s ohledem na alokaci finančních prostředků v rozpočtu HMP. 

Ve 14.30 se dostavila M. Richterová Těmínová, přítomno 12 členů. 

O. Počarovský se dotázal, proč nejsou cenové hladiny uveřejněné na internetu. H. Prokopová Nesrstová 

sdělila, že všichni poskytovatelé sociálních služeb byli informováni na pracovních setkáních. 

Radní Lacko míní, že pokud jsou opakované dotazy k výpočtům, lze uspořádat workshopy nebo debatu 

o podrobnostech zařadit na program komise. 

H. Prokopová Nesrstová upozornila, že adiktologické služby nejsou definovány zákonem o sociálních 

službách a není jasně vymezen rozsah základních činností.  

O. Počarovský zdůraznil, že sice adiktologické služby nejsou zákonem regulované, zato mají precizní 

systém výkaznictví. Doporučuje stanovit pravidlo včetně valorizačního koeficientu předem – jde při tom 

vycházet z nařízení vlády o platech a z předpokladu růstu cen. Stanovování valorizace ad hoc nepovažuje 

za vhodné. 

K otázce nastavení předpokládané valorizace uvedla H. Prokopová Nesrstová, že toto by se mohlo ukázat 

jako kontraproduktivní, neboť k valorizaci cenových hladin došlo právě v důsledku změny nařízení vlády 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě v průběhu loňského roku. 
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S. Majtnerová Kolářová otevřela ještě otázku čtyřletého financování, uzavřených 4letých smluv a nyní 

dodatečných jednoletých smluv místo dříve používaných smluvních dodatků. Rozdělení jednoho 

rozpočtu do 2 vyúčtování (ke 2 smlouvám) činí problém.  

Radní Lacko přislíbil zvážení sjednocení smluv. 

ad 5. Antifetfest 2018 

J. Havlíková informovala přítomné o průběhu letošního ročníku Antifetfestu. Základního kola se 

zúčastnilo 60 filmů, do finále postoupilo 21 snímků. 16 oceněných snímků bude uvedeno v rámci finále 

soutěže v Kině Lucerna.  Objevují se nová témata – homofobie, psychická onemocnění, technická úroveň 

filmů opět stoupla. Některé snímky lze použít i k primární prevenci na školách., pokud budou zařazeny 

jako téma k debatě, kterou povede odborník.  Cenou pro vítěze budou poukázky na nákup techniky. 

Radní Lacko poznamenal, že ve spolupráci s MČ Praha 12 se festival rozšiřuje i do dalších měst. 

Pozvánka a program byly pro účastníky jednání k dispozici, oboje obdrželi všichni členové komise též 

e-mailem. 

ad 6. Sekce při PK RHMP 

Sekce primární prevence 

Vedoucí sekce J. Žufníček informoval, že je zahájeno 2. kolo vzdělávání pedagogů v rámci projektu 

Škola pro všechny, které koordinuje oddělení prevence ZSP MHMP. Členové sekce se též účastní při 

organizaci celopražského finále Antifetfestu. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Vedoucí sekce S. Majtnerová Kolářová sdělila, že sekce se schází pravidelně každý měsíc.  

K dispozici přítomným byly statistické tabulky – tabulka klientů a tabulka výkonů jednotlivých 

nízkoprahových zařízení v hl. m. Praze za období 2017. 

Situace v terénu je bez výkyvů, klienti dosud neodjeli z Prahy za opiem. Terénní služba pro mládež 

Proxima Sociale o.p.s. očekává zvýšený počet dětí pod vlivem alkoholu v souvislosti s koncem školního 

roku a začátkem letních prázdnin. 

Špatně dostupný Subutex představuje (při dlouhodobě přetrvávající situaci) nebezpečí zvýšení počtu 

uživatelů heroinu, případně pervitinu. Vzhledem k tomu, že pojišťovny látku nehradí, uživatelé stále část 

dávky prodávají. Starší klienti přecházejí na alkohol, resp. kombinaci alkoholu s nelegálními omamnými 

a psychotropními látkami (OPL), neboť si nedokáží obstarat dost peněz na potřebné množství nelegálních 

OPL. 

Trvající hrozbou je zhoršení zdravotního stavu klientů a nedostupnost i základní zdravotní péče. Zřídit 

speciální ordinaci pro závislé je vysoce potřebné, apeluje, aby Praha využila všech možností k řešení 

tohoto problému. 

V oblasti kolem Hlavního nádraží působí vyjednávací tým (Be in Team), který je aktivitou MČ Praha 1. 

Materiál týkající se pohotovostních výdejních automatů zpracovaný organizací PROGRESSIVE, o.p.s. - 

Non-stop výdejní automaty - Dotazníkové šetření – byl k dispozici vytištěný, všichni členové komise ho 

též obdrželi před jednáním e-mailem. S. Majtnerová Kolářová přednesla požadavek PROGRESSIVE, 

o.p.s., o podporu hl. m. Prahy při navrácení výdejního automatu na HR materiál do hl. m. Prahy a vyzvala 

přítomné, aby do příštího jednání komise materiál prostudovali a připravili svá stanoviska k tomuto 

tématu.   

V 15.00 odešel radní Lacko, přítomno 11 členů. 

Následovala debata o provozu automatů/automatu. Automat řeší akutní potřebu injekčního materiálu 

v nočním či víkendovém čase. I. Douda doporučuje nejdříve zrekapitulovat negativní postoje různých 

zájmových skupin a organizací. 
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Sekce léčby 

Vedoucí sekce M. Richterová Těmínová informovala, že k reformě psychiatrické péče je zřízena na 

Magistrátu HMP pracovní skupina.  

Cílem je zřízení 3 modelových pracovišť adiktologických služeb. 

V 15.25 odešel I. Douda, přítomno 10 členů. 

Ad 7. Aktuální informace 

Tajemnice komise zjistí možnou účast členů komise na plánovaném jednání v červenci (12. 7. 2018) 

s cílem zajistit usnášeníschopnost. Všichni členové budou obesláni co nejdříve e-mailem. 

Přehled konferencí a seminářů aj.: 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

13. 6. 2018  

od 9:00 

Antifetfest – vyhlášení výsledků 

krajského kola, projekce filmů 

Kino Lucerna, Praha 1, Václavské 

nám. 

24. 9. 2018 

od 9:00 hod.  

Seminář k programu hl. m. Prahy pro 

oblast primární prevence rizikového 

chování a další otázky v oblasti PPRCH 

Hlavní město Praha, zastupitelský 

sál 

15. – 16. 10. 

2018 

Konference primární prevence 

rizikového chování 

Hlavní město Praha, zastupitelský 

sál 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.40 hod. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

  ..................................................   ..................................................  

 Mgr. Veronika Hamplová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


