
 

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. Kateřina 
Halfarová, 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. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis z 9. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 12. 10. 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 349, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 6  Datum 15. 10. 2015 

 

  

Jednání zahájil v 15.05 radní R. Lacko, přítomno 12 členů ze 16, komise je schopna usnášet se. 
Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 
Radní Lacko přivítal přítomné hosty – radního hl. m. Prahy Bc. Libora Hadravu s kompetencí 
bezpečnost a prevence kriminality a poradkyni primátorky hl. m. Prahy Kristýnu Bučkovou. Komise 
hlasováním schválila přítomnost hostů. 

V 15:07 se dostavila H. Karbanová a I. Douda, přítomno 14 členů. 

Radní Lacko požádal přítomné o změnu času jednání komise – od listopadu bude jednání komise 
z důvodu odpoledního pracovního zaneprázdnění předsedy v pondělí od 13:30. 

Hlasování v 15.08, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 14 členů. 

Program jednání:  

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisů z jednání dne 14. 9. 2015 

3. Problematika preskripce substitučních látek v hl. m. Praze 

4. Problematika bezpečnosti na Václavském náměstí 

5. Grantová řízení na dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP pro rok 2016 – informace 

6. Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže – konference listopad 2015 

7. Sekce při PK RHMP 2015 

8. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Radní Lacko navrhl přesunout Problematiku substitučních látek v hl. m. Praze jako bod 3) a doplnit 
jednání o bod 4) Problematika bezpečnosti na Václavském náměstí. Ověřovatelkou zápisu je navržena 
S. Majtnerová Kolářová.  

Hlasování v 15.10, přítomno 14 členů, pro hlasovalo 14 členů. 
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ad 2. Schválení zápisů z jednání dne 14. 9. 2015 

Schválení zápisů bez námitek. 

Hlasování v 15.14, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 

ad 3. Problematika preskripce substitučních látek v hl. m. Praze 

Radní Lacko uvedl, že by rád inicioval legislativní úpravu preskripce substitučních látek. Současná 
úprava je nedostatečná, povinnosti jsou nevymahatelné, a proto vzniká nelegální trh se substitučními 
látkami, zejména Subutexem. Požádal přítomné odborníky o zpracování návrhu a přípravu zákonodárné 
iniciativy. 

M. Richterová Těmínová informovala, že substituční léčba je regulována standardem vydaným 
Ministerstvem zdravotnictví v roce 2008, žádost o aktualizaci již byla ministerstvu zaslána před 
začátkem podávání Subuxonu, tato iniciativa však zůstala bez odezvy. Navrhuje vést odbornou debatu 
o tom, co Subutex způsobil, čemu zabránil, a dále diskutovat o tom, čím bude nahrazován na otevřeném 
trhu. 

I. Douda doplnil, že něco se užívat bude, proto je třeba vážně uvažovat o tom, kam se posune drogová 
realita. Musí se počítat s tím, že Subutex na černém trhu bude nahrazen nelegální drogou, a tím se zhorší 
situace na drogové scéně - morbidita a mortalita a zvedne kriminalita. 

V 15:20 se dostavil. P. Přecechtěl, přítomno 15 členů. 

O. Počarovský se domnívá, že zákonodárná iniciativa je velmi nepružnou cestou. Situaci je třeba řešit, 
nejlépe přes standard Ministerstva zdravotnictví – lékaři v preskripci podléhají pravidlům poskytování 
zdravotní péče.  

P. Popov informoval, že standard není právně závazný, navíc každý praktický lékař s opiátovými recepty 
může látky předepisovat. 

Radní Lacko chce problém řešit v rovině politické, neboť pravidla se musí dodržovat. 

J. Badin doplnil, že opatření nelze dělat skokově. Řešení se hledalo na sekci komunitního bezpečí – 
jednou z cest je zpřesnění a omezení preskripce, případně podávání látky v ordinaci. 

M. Richterová Těmínová se domnívá, že je třeba hledat cesty, aby Subutex neunikal na nelegální trh. 
Momentálně není dostatečná kapacita služeb, proto není možno uspokojit všechny zájemce o substituci. 
Specializovaná centra poskytují převážně Subuxon, který není tak snadno zneužitelný k intravenosní 
aplikaci. 

S. Majtnerová Kolářová připomněla, že v projednávané novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a 
o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vypadla substituční léčba, vlastně všechny 
typy odborné péče v adiktologii s tím, že budou zapracovány do zákona o zdravotních službách.  

I. Douda doplnil, že např. ve Velké Británii mohou substituci předepisovat pouze „licencovaní“ lékaři, 
ve Švýcarsku dokonce přistoupili k preskripci heroinu, aby uživatele stáhli z otevřené drogové scény, 
a tím snížili také kriminalitu. 

N. Janyšková navrhla, aby znění připravila sekce léčby a následné péče. I. Douda navrhuje přizvat ještě 
MUDr. J. Presla. 

O. Počarovský upozornil přítomné, že tisk č. 508 (novela zákona č. 379/2005 Sb.) je v prvním čtení ve 
sněmovně, proto je třeba urychleně připravit změny pro druhé čtení. 

Radní Lacko považuje za vhodné připravit pozměňovací návrh a vyhlášku. Chce ukotvit vymahatelnost 
standardů péče i preskripce. Navrhuje proto buď urychleně připravit návrh legislativní změny a ukotvit 
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standardy léčby v navazující vyhlášce nebo pouze připravit novelu vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci 
a dokumentaci návykových látek a přípravků. 

M. Richterová Těmínová uvedla, že existuje verze schválená Společností pro návykové nemoci ČLS JEP 
včetně důvodové zprávy, na kterou by šlo navázat a kterou by šlo upravit dle nynějších návrhů. 

Závěry a úkoly: 

Připravit podklady (sekce léčby a následné péče) a iniciovat vznik legislativních opatření, která by vedla 
k přehlednějšímu systému a  pravidlům substituční léčby tak, aby odpovídala přijatým standardům. 

ad 4. Problematika bezpečnosti na Václavském náměstí 

Informaci podala poradkyně primátorky K. Bučková – paní primátorka se velmi zajímá o bezpečnostní 
situaci na Václavském náměstí a zabývá se také pocity a dojmy návštěvníků Prahy, kteří často spojují 
drogovou scénu s osobami označenými vykonávajícími terénní práci s uživateli drog. 

Vysvětlení podala S. Majtnerová Kolářová, vedoucí sekce Harm Reduction (dále HR) – označení 
pracovníků terénních služeb je na základě požadavku Městské části Praha 1 a vzniklo jako kompromis 
po delším jednání, i když by služba s ohledem na standardy sociální práce a standardy odborné 
způsobilosti služeb pro uživatele drog měla probíhat tak, aby nebylo možné identifikovat problém, pro 
který klient tuto službu využívá. Jako vedoucí sekce HR zjišťovala, jak terénní programy na Václavském 
náměstí probíhají. Pracovní oděvy s označením se v horkých letních měsících ukázaly jako nevhodné. 
Paní poradkyni byla předána fotodokumentace pracovního oděvu a písemné informace o důvodu a 
smyslu terénní práci s uživateli, které jsou distribuovány občanům přítomným výkonu terénní práce.  

M. Richterová Těmínová upozornila na fakt, že je potřeba postupovat v souladu se zákonem o sociálních 
službách a terénní práci vykonávají ve většině vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a je potřeba chránit 
také jejich důstojnost. 

V 16:00 odešel radní Hadrava a radní Lacko, vedením jednání komise pověřil N. Janyškovou. Přítomno 
14 členů, komise je schopna usnášet se.  

I. Douda připomněl, že situace na Václavském náměstí se řeší opakovaně, také s hoteliéry a jinými 
podnikateli zde působícími, policií a Městskou částí Praha 1. Podnikatelé se dokonce sdružili, aby 
zajistili vyšší bezpečnost v místě. Jedním z výsledků jednání je právě označování pracovníků terénních 
programů. 

N. Janyšková doplnila informaci: V roce 2010 se uskutečnila dvě mimořádná jednání protidrogové 
komise RHMP za přítomnosti zástupců PČR, NPC, MČ Praha 1, MČ Praha 2 a SDRUŽENÍ NOVÉHO 
MĚSTA PRAŽSKÉHO (podnikatelská sféra). Již tehdy vzešly z jednání následující návrhy, které jsou 
stále aktuální. Některé byly realizovány, některé jsou zapracovány do Akčního plánu HMP a některé 
jsou stále diskutovány. 
Návrhy:  

- Široké rozšíření substitučních programů  

- Umístění dalších kontaktních center v blízkosti otevřené drogové scény 

- Zvýšení objemu finančních prostředků do efektivních pilířů protidrogové politiky 

- Zavedení nových projektů - Aplikačních místností  

- Znovuotevření výměnného místa ČCK na Hlavním nádraží 

- Zřízení mobilních autobusů, jako služeb prvního kontaktu, se zaměřením na exponovaná 

místa (Čelakovského sady) 

- Posílení hlídek Městské policie hl. m. Prahy pro zlepšení pocitu bezpečí 

Zajímavostí jistě je, že žádost aby „Praha 1 našla místo pro aplikační místnost (tzv. šlehárnu) v blízkosti 
Václavského náměstí, kde by se alespoň část problémů ulice mohla schovat zrakům veřejnosti“ vznesli 
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představitelé SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO i s tím, že jsou připraveni pomoci 
financovat provoz této aplikační místnosti. 

ad 5. Grantová řízení na dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP pro rok 2016 – informace 

Přehled vyhlášených grantových řízení HMP pro rok 2016 obdrželi členové s pozvánkou. Všechna 
vyhlášení jsou zveřejňována na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. 

Dotační program Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016 - termín pro podání 
žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 byl 30. 9. 2015. Za kraj hl. m. Praha bylo 
přijato 30 žádostí od 12 žadatelů. 

V dotačním řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) na realizaci aktivit 
v oblasti primární prevence rizikového chování bylo přijato 28 projektů za kraj Praha, který má 
vypracovat návrh na udělení dotací v celkové výši 1 382 889 Kč a dodržet následující limity na OON 
stanovené z MŠMT: prevence kriminality: 427 855,60 Kč (z toho na OON pro příspěvkové organizace: 
124 154,60 Kč), protidrogová prevence: 955 034,99 Kč (z toho na OON pro příspěvkové organizace: 
133 704,90 Kč). Krajský návrh musí být na MŠMT odevzdán do 26. 10. 2015. Krajské předjednání se na 
MŠMT uskuteční 30. 10. 2015, dotační komise zasedne 26. 11. 2015. 

ad 6. Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže – konference listopad 2015 

Konference se uskuteční v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy v budově Nové radnice 9. a 10. listopadu 
2015. Bylo přijato mnoho příspěvků, z nichž musel být učiněn výběr 

ad 7. Sekce při PK RHMP 2015 

Sekce primární péče: 

J. Žufníček informoval o systému včasné pomoci – oblast se musí přesněji zmapovat, protože je potřeba, 
aby školy mohly více využívat služeb indikované a selektivní prevence. 

Sekce léčby a následné péče: 
V září proběhla konference na téma péče o děti „Zajištění adiktologických služeb pro děti a mládež do 
18 let – Realita a možnost spolupráce“, kterou uspořádala Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN 
v Praze. M. Richterová Těmínová sdělila, že výstupem jsou pravidelná setkávání – další bude 
v Terapeutické komunitě Karlov, pozvána jsou i speciálně-pedagogická centra, dále je třeba zahrnout 
poskytovatele služeb pro rodinu a včasné intervence. 

Primář Koranda opět mluvil ve sdělovacích prostředcích o tom, že v Praze není jiná služba než Dětské a 
dorostové detoxikační centrum v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

Terapeutická komunita CESTA Řevnice (detašované pracoviště - Diagnostický ústav a Středisko 
výchovné péče v Praze 4, Hodkovičky) pokračuje s novým vedením. 

Sekce Harm Reduction: 
S. Majtnerová Kolářová sdělila, že na sekci se potvrdilo, že dobrá dostupnost služby je pro klienty 
klíčová – při rekonstrukci tramvajové trati poklesl počet klientů v centru Stage 5 (PROGRESSIVE, 
o.p.s.). 

Zatím se na trhu s pervitinem neprojevilo zpřísnění prodeje prekursorů v Polsku. 

Trvá neudržitelná situace v počtu klientů za den v některých kontaktních centrech (cca 100 klientů/den 
v KC SANANIM), klienti jsou více nemocní. 

V Praze 5 komunikují poskytovatelé nízkoprahových služeb SANANIM z. ú. a PROGRESSIVE, o.p.s., 
s občany a pořádají setkání s rodiči i sousedy s cílem zvýšit informovanost, a tím i toleranci ke službám. 
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Sekce komunitního bezpečí: 
J. Badin informoval, že na jednání konaném 8. října proběhla diskuse o subutexové scéně. 

Výstupem jsou následující požadavky: 
1) zabránit vícenásobné preskripci 
2) stanovení nepřekročitelné denní dávky 
3) ambulantní substituce 
4) úhrada léčby pojišťovnami - z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
5) vymahatelnost a vymáhání správné preskripční praxe – evidence pacientů v registru 

ad 8. Aktuální informace 

• N. Janyšková prezentovala žádost o příspěvek na konferenci Úzdrava a drogy pořádanou 
SANANIM z. ú. ve výši 50 tis. Kč a 50 tis. Kč na konferenci Drogové závislosti – násilníci a oběti. 

Usnesení: 
Protidrogová komise Rady HMP souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na konference Úzdrava a 
drogy a Drogové závislosti – násilníci a oběti pořádané SANANIM z. ú. ve výši 50 a 50 tis. Kč formou 
daru. 

Hlasování v 16.35, celkem přítomno 14 členů, pro hlasovalo 10 členů, 4 členové se zdrželi hlasování. 

• Dotaz na příspěvek na certifikace – jak doložit v žádosti o příspěvek na certifikaci kladný výsledek 
certifikace, když Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky nestačí certifikáty vydávat.  
Výsledek je možno doložit závěrem místního šetření. 

• N. Janyšková informovala o čerpání rozpočtu pro rok 2015 – 1 mil. Kč byl převeden do roku 2016, 
další finanční prostředky budou použity na příspěvek na certifikace, DPP aj. N. Janyšková navrhuje 
zbývající prostředky využít na nákup HR materiálu a ten rozdělit mezi HR služby. 

• N. Janyšková informovala na stížnosti kolem Nemocnice Na Bulovce (dále NNB), kde vzniká 
v okolí centra DROP IN trh s metadonem v důsledku vydávání látky ve větším množství na víkend 
(centrum je v provozu pouze ve všední dny na základě požadavku NNB na klid o víkendech). 

V 16:43 odešel P. Popov, přítomno 13 členů, komise je schopna usnášet se.  

Provozovatel centra Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., je ochoten 
obnovit provoz a výdej o víkendu, NNB však vyžaduje příspěvek na bezpečnostní opatření v areálu. 

N. Janyšková podnikla kontrolu na místě, kdy mimo jiné zjistila více zanedbaných míst a opuštěných 
budov, které svědčí o pobytu bezdomovců. Aplikační materiál nebyl téměř přítomen. 

Usnesení: 
Protidrogová komise Rady HMP souhlasí s otevřením Centra metadonové substituce Na Bulovce, 
provozovaného Střediskem prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., o víkendech. 

Hlasování v 16.50, celkem přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 

• M. Richterová Těmínová informovala o stavu stěhování poradny do objektu v Žitné. Jedná 
s Magistrátem hl. m. Prahy (odbor správy majetku) o zahájení provozu ve vyšších patrech – výmalbu 
prostor si organizace zajistí sama. 

 

• Konference a semináře v roce 2015 (doplňujte další): 

Konference Úzdrava a drogy 
/SANANIM/ 

15. – 16. 10. 
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 
Praha 2 
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Konference Primární prevence 
rizikového chování /Klinika 
adiktologie/ 

9. – 10. 11. Prostory MHMP – P1, Mariánské nám. 2 

Konference Drogové závislosti – 
násilníci a oběti 
/SANANIM/ 

26. - 27. 11. 
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 
Praha 2  

 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

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


