
 

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. Kateřina Halfarová, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, 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 MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis z 11. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 14. 12. 2015 od 13.30 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 22. 12. 2015 

 

  

Jednání zahájil v 13.45 radní R. Lacko, přítomno 13 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 dne 23. 11. 2015 

3. Termínový kalendář pro rok 2016 

4. Harmonogram projednání grantových programů 2016 

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

6. Sekce při PK RHMP 2015 

7. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez připomínek. 

Ověřovatelem je navržena J. Havlíková. 

Hlasování v 13.46, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 23. 11. 2015 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování v 13.47, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 
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ad 3. Termínový kalendář pro rok 2016 

Přehled termínů obdrželi členové komise předem - jednacím dnem je i nadále pondělí (2. pondělí 
v každém měsíci), ve 13:30 v budově Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2. Jednací místnost bude 
upřesněna – objedná ji tajemnice komise. 

Schválení termínového kalendáře bez připomínek. 

Hlasování v 13.50, přítomno 13 členů, pro hlasovalo 13 členů. 

ad 5. Problematika preskripce substitučních látek v hl. m. Praze 

Úvodní informaci o pracovní schůzce u radního Lacka podala N. Janyšková – zápis ze schůzky bude 
rozeslán členům komise. 

S. Majtnerová Kolářová informovala o více iniciativách ze strany hnutí ANO, doporučuje projednat a 
koordinovat tyto iniciativy na další pracovní schůzce, zatím není jasný termín druhého čtení návrhu 
zákona č. 508/2015 Sb. v PS PČR. Není zřejmý obsah iniciativy poslankyně Ing. Radky Maxové na 
omezení vzdálenosti služeb od zařízení pro děti a mládež na 1 km (jedná se o vzdálenost vzdušnou 
čarou?, o jaký typ dětských zařízení se jedná?, obec má povinnost zajistit náhradní prostory – jak?, jedná 
se pouze o ilegální drogy nebo i alkohol – tedy AT poradny – nebo jen o substituční centra?).  

P. Popov informoval přítomné, že na stanovisko poslankyně Maxové k substitučním zařízením reagovala 
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP dopisem na Ministerstvo zdravotnictví, další jednání 
proběhlo s poslankyní Mgr. Janou Pastuchovou. 

I. Kačaba upozornil na fakt, že pokud bude schválena minimální vzdálenost 1 km, skončí v hl. m. Praze 
všechny služby. Městské části nedisponují volnými prostory, a tak ani městská část, která má vůli 
problematiku řešit, není schopna najít jakékoliv nové nebo náhradní prostory.  

S. Majtnerová Kolářová navrhuje, že nejprve je potřeba objasnit, zda se jedná o všechny adiktologické 
služby nebo pouze o substituční léčbu. 

N. Janyšková upozornila na možnost, že školské/dětské zařízení může vzniknout v blízkosti již stávající 
adiktologické služby, a dala k úvaze, jak by se potom situace řešila. Pokud by se požadavek petentů měl 
nějakým způsobem promítnout do zákona, pak by bylo třeba pamatovat i na takovou situaci a chránit 
investici, kterou bezesporu realizovaná adiktologická služba je. P. Přecechtěl se k této úvaze přidal 
souhlasným stanoviskem a upozornil zejména na soukromoprávní pedagogické subjekty. 

Ve 14.15 odešel radní Lacko, vedením jednání komise pověřil N. Janyškovou. Přítomno 12 členů, komise 
je schopna usnášet se.  

Ve 14.18 se dostavila M. Richterová Těmínová. Přítomno 34 členů, komise je schopna usnášet se.  

Dále se diskutovala forma a doba k projednání a objasnění detailů s navrhovateli. I. Kačaba navrhuje 
zvláštní jednání mezi termíny jednání komise – nejlépe ve druhé polovině ledna 2016. 

Usnesení: 
PK RHMP žádá radního Lacka o svolání jednání k problematice substituční léčby drogových závislostí, 
za účasti poslanců Ing. Radky Maxové, Mgr. Jany Pastuchové a MUDr. Davida Kasala, radního Bc. 
Hadravy a MUDr. Popova, MUDr. Presla, PaedDr. Richterové Těmínové, Mgr. Vobořila, mjr. JUDr. 
Badina, pplk. PaedDr. Přecechtěla, Mgr. Majtnerové Kolářové, Mgr. Janyškové. 

Hlasování ve 14.35, pro hlasovalo 13 členů. 

ad 4. Harmonogram projednání grantových programů 2016 

O termínech projednávání žádostí o granty informovala N. Janyšková 
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15. 12. 2015 Dotační výbor RV KPP – projekty podané na RV KPP pro rok 2016 
 

Projekty podané do grantových řízení na dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy budou projednány několika 
stupňově v termínech, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

16. 12. 2015 Pracovní skupina k hodnocení grantů HMP adiktologických služeb a projektů 
městských částí jmenovaná ředitelem ZSP MHMP ve složení: 

Mgr. Nina Janyšková, vedoucí skupiny 
Mgr. Michala Hánová, MHMP, členka skupiny 
Bc. Jana Štosková, MHMP, členka skupiny 
Mgr. Jana Havlíková, MHMP, členka skupiny 
Ing. Ivo Kačaba, Proxima Sociále, o.p.s., člen skupiny 
Mgr. Jan Žufníček, Centrum sociálních služeb Praha, člen skupiny 
Mgr. Eva Kalinová, MČ Praha 13, členka skupiny 
Ing. Naděžda Balázsová, MČ Praha 17, členka skupiny 

4. 1. a 5. 1. 
2016 

Projednání projektů v sekcích  

11. 1. 2016 PK RHMP – projekty GP HMP pro adiktologické služby a městské části 

13. 1. 2016 Pracovní skupina k hodnocení grantů primární prevence rizikového chování jmenovaná 
ředitelem ZSP MHMP ve složení:  

1. Mgr. Jana Havlíková, MHMP, vedoucí skupiny 
2. Mgr. Jana Štosková, MHMP, členka skupiny 
3. Mgr. Michala Hánová, MHMP, členka skupiny 
4. Mgr. Nina Janyšková, MHMP, členka skupiny 
5. Bc. Ondřej Pracný, DiS., MHMP, člen skupiny 
6. Mgr. Jan Žufníček, Pražské centrum primární prevence, člen skupiny 
7. Mgr. Pavel Dosoudil, Pražské centrum primární prevence, člen skupiny 
8. Mgr. et MgA. Markéta Čermáková, Pražské centrum primární prevence,  
    člen skupiny, školní metodik prevence ZŠ U sv. Štěpána 
9. Mgr. Pavel Klíma, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, 
    člen skupiny 

10. Marie Vašáková, Městská část Praha 12, členka skupiny 
11. Mgr. Tomáš Řezník, HMP - Městská policie hl. m. Prahy, člen skupiny 
12. PhDr. Václava Masáková, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 

4 členka skupiny 
13. Mgr. Radka Fraňková, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, členka 

skupiny 
14. Por. Bc. Ondřej Penc,  KŘP  ČR, člen skupiny 
15. PhDr. Pavla Kosinková, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, 

členka skupiny  
16. Mgr. Zora Karvánková, Základní škola Mládí, členka skupiny 

 

únor Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové 
prevence 

 
Nové projekty posoudí externí oponent Mgr. Aleš Kuda – viz zápis z jednání 11/2015. 
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S. Majtnerová Kolářová vznesla dotaz k posuzování projektů primární prevence rizikového chování, 
zejména jak se zajistí sladění s poskytováním státní dotace přes Radu vlády. Měla by zájem o konkrétní 
informace o projektech nebo o jejich spoluposuzování. 

J. Havlíková sdělila, že pracovní skupina k posouzení se sejde 13. ledna 2016.  

Jednání sekce HR, které bude věnováno posuzování projektů, budou přítomni zástupci sekce 
komunitního bezpečí – J. Badin a P. Přecechtěl. 

ad 6. Sekce při PK RHMP 2015 

Sekce Harm Reduction: 

Sekce navrhuje zřídit mobilní jednotky, pokud se nepodaří zřídit nové K centrum. Sanitka by působila 1-
2 x týdně v místech zvýšeného výskytu uživatelů drog. Takto poskytovaná služba by mohla být občany 
lépe přijímána. Je potřeba dořešit administrativní podmínky. 

Sekce léčby – plánuje na únor 2016 setkání v terapeutické komunitě Karlov. Členové komise budou také 
pozváni. 

ad 7. Aktuální informace 
 

• N. Janyšková informovala o zpracování čtyř tisků (začátkem listopadu) pro projednání Radou 
HMP. Tisky na schválení – 1) příspěvku na certifikace, 2) na odměny formou DPP za práci 
v sekcích, 3) daru na zakoupení HR materiálu pro A.N.O. a 4) příspěvku na proběhlé konference 
SANANIM – jsou stále v připomínkovém řízení.  

• J. Badin upozornil na potřebu věnovat se v příštím roce více novým návykovým látkám. 
K tomuto tématu bude rozeslán členům komise výsledek výzkumu „Nové psychoaktivní látky 
v České republice“. 

• N. Janyšková rozeslala všem službám Metodické doporučení MPSV k § 24 a 34 vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
M. Richterová Těmínová to považuje za velmi dobrou zprávu pro služby.  
 

V 15.10 odešel I. Douda, přítomno 12 členů, komise je schopna usnášet se. 
 

• N. Janyšková dále informovala o materiálech, které budou rozeslány se zápisem. 

Přílohou zápisu je: 
⇒ Periodikum Zaostřeno (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti), číslo 2/2015, 

které vydává Úřad vlády České republiky. 
⇒ Nové psychoaktivní látky v České republice  

 
 
Jednání bylo ukončeno v 15.25 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

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


