
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

Ing. Radek Lacko, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Jana Havlíková, 
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  

Omluveni 
mjr. JUDr. Jaromír Badin, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Jan 
Žufníček, 

Věc 
Zápis z 6. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 13. 7. 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval Mgr. Nina Janyšková Počet stran 6  Datum 13. 7. 2015 

 

  

Jednání zahájil v 15.10 radní R. Lacko, přítomno 12 členů z 16, komise je schopna usnášet se. 
Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 
 
Změna ve složení komise: 
RAD Lacko předal Mgr. Janě Havlíkové jmenovací dekret člena komise (usnesení RHMP č. 1653 ze dne 
30. 6. 2015). 

Program jednání:  

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z jednání dne 15. 6. 2015 

3. Výroční zpráva za rok 2014 

4. Grantové řízení „Zdravé město Praha 2016“ – přehled k vyhlášení 

5. Rozpočet na rok 2016, dočerpání rozpočtu pro rok 2015 

6. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu se záměnou projednávaných bodů 3 a 4 bez námitek. 

Hlasování v 15.10, přítomno 12 členů, pro hlasovalo12 členů. 

Ověřovatelkou zápisu je navržena Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová.  

Hlasování v 15.11, přítomno 12 členů, pro hlasovalo12 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 15. 6. 2015 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování v 15.11, přítomno 12 členů, pro hlasovalo12 členů. 
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ad 3. Výroční zpráva za rok 2014 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2014 (VZ 2014) byla 
rozeslána členům komise dne 3. 7. 2015 jako podklad k jednání. 

VZ 2014 je zpracována ve stejné struktuře i rozsahu jako předešlé zprávy. Data jsou poskytována 
sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který sestavuje zprávu za ČR. Výroční 
zprávy jsou zpracovávané od roku 2005, a jsou na internetové stránce HMP. 

Zpráva byla projednána a přijata bez připomínek. 

Hlasování v 15.20, přítomno 12 členů, pro hlasovalo12 členů. 

N. Janyšková zpracuje tisk do RHMP. 

ad 4. Grantové řízení „Zdravé město Praha 2016“ – přehled k vyhlášení 

Hlavní změny ve vyhlášení grantového řízení pro rok 2016 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence dne 30. 6. 2015 
hlasováním schválila podmínky a pravidla grantových programů. 

Změny názvů stávajících programů: 

1/ Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence na školách a školských 
zařízeních v roce 2016 – nahrazuje I. program ZMP 2015 

2/ Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb v roce 2016 – nahrazuje 
II. program ZMP 2015 

3/ Grantový program hlavního města Prahy v oblasti protidrogových služeb pro městské části v roce 
2016 – nahrazuje III. program ZMP 2015 

Změny v jednotlivých programech: 

J. Havlíková podala informace ke Grantovému programu hlavního města Prahy pro oblast prevence na 
školách v roce 2016.  

Organizace, které se zabývají specifickou primární prevencí, budou nově podávat žádost o finanční 
dotaci v jednoletém i víceletém financování v rámci programu Grantový program hlavního města 
Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení (dříve I. program). Je nutné, 
řídit se metodikou uvedeného programu. 

Kontaktní osoby pro Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve 
školách a školských zařízení:  

Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@preha.eu 

Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: ondrej.pracny@praha.eu 

 
Informace na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prev
ence_rizikoveho_chovani/index.html 
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Vyhlašované typy programů: 

I. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení 

II. Komplexní programy všeobecné specifické primární prevence rizikového chování realizované ve 
školách  

III.  Programy všeobecné a selektivní primární prevence pro školská zařízení a speciální školy 

IV. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách, realizované 
nestátními neziskovými organizacemi.   

N. Janyšková upozornila na to, že NNO, se kterými je již uzavřena víceletá smlouva, budou žádat 
případné navýšení finančních prostředků v rámci programu pro adiktologické služby, a to až do 
ukončení platnosti smlouvy. Všechny organizace, kterých se změna týká, budou informovány.  

Seminář pro NNO poskytující primární prevenci se uskuteční ve čtvrtek 27. 8. 2015 v 10:00 v prostorách 
ZSP MHMP (Charvátova 145). Seminář povede Mgr. Havlíková. 

Vzhledem ke změnám pro rok 2016 je nutné pečlivě číst metodické pokyny a řídit se jimi! 

N. Janyšková informovala o dalších programech. 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb v roce 2016 se mění pouze 
ve smyslu výše uvedených informací. Základní podmínky jsou platná certifikace služby, potřebnost 
služby v HMP, odborná úroveň odpovídající typu služby, soulad s koncepčními materiály protidrogové 
politiky HMP.  

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti protidrogových služeb pro městské části v roce 2016 
se mění v rozšíření okruhu možných žadatelů na všech 57 MČ a ve specifikaci účelu užití dotace. Pro 
rok 2016 je zatím pro tento program navrhováno v rozpočtu HMP 1,5 mil. Kč (navýšení o 400 tis. Kč), 
s možností financování MČ do 70 tis. Kč. 

S. Majtnerová Kolářová se ptá, kdo bude garantem na „malých“ MČ, když tem není protidrogový 
koordinátor? 

N. Janyšková odpověděla, že garantem bude starosta/starostka MČ. 

ad 5. Rozpočet na rok 2016, dočerpání rozpočtu pro rok 2015 

1/ Návrh rozpočtu na rok 2016 kapitola 0504, § 0354 – Protidrogová politika HMP 

Návrh vychází z akčního plánu na období 2014 až 2016, s úpravou zvýšení a oddělení finančních 
prostředků určených na primární prevenci na školách a mimo granty. 

S. Majtnerová Kolářová se ptá pana radního, jak vidí on reálnost návrhu. 

RAD Lacko bude usilovat o zachování rozpočtu na rok 2015. RHMP bude jednat o rozpočtu v září. 

Návrh za adiktologické služby a program pro MČ byl rozeslán jako podklad k dnešnímu jednání. 
Aktuální návrh za oblast školské prevence rozdala J. Havlíková na jednání. Komise návrhy vzala na 
vědomí. 
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2/ Čerpání finančních prostředků v roce 2015 

Přehled čerpání pro PK RHMP - 13. 7. 2015 
Celkový rozpočet 2015 47 450 000 Kč 
Účel Vyčerpáno Kč 
Granty 44 727 800 
Mimo granty 121 295 
 44 849 095 
Zůstává: 2 600 905 
Plánovaná vydání v r. 2015 1 211 295 
Zůstává: 1 510 905 

Podrobný přehled byl rozeslán jako podklad k dnešnímu jednání. 

Diskuze k využití rezervy 

M. Richterová Těmínová navrhuje vyhlášení výběrového řízení na malé – cca 40 os. /den - kontaktní 
centrum pro určitou MČ. Tento záměr odpovídá akčnímu plánu.  

RAD Lacko souhlasí.  

O. Počarovský upozorňuje, že ve vyhlášení musí být co a kde HMP chce a potřebuje. 

Z diskuze vyplynulo, že členové komise jsou skeptičtí k zájmu MČ zapojit se do tipování a zřízení KC 
na svém území. Dále je třeba doptat se stávajících organizací, zda by chtěly provozovat další KC. 
Komise také typovala vhodné lokality v HMP pro nové KC. 

S. Majtnerová Kolářová upozornila na potřebu nákupu materiálu pro terénní služby a kontaktní centra ve 
druhé polovině roku 2015. Každoročně tento materiál chybí. 

Závěry: 

N. Janyšková, M. Richterová Těmínová, S. Majtnerová Kolářová a O. Počarovský připraví návrh 
vyhlášení výběrového řízení, včetně popisu potřebných parametrů pro KC. 

Schůzka se uskuteční 16. 7. ve 14:30 hodin. 

N. Janyšková a S. Majtnerová Kolářová (vedoucí sekce HR) připraví přehled o potřebě materiálu 
organizací HR. 

ad 6 Aktuální informace 

• N. Janyšková informovala o dalších článcích v tisku, které se týkají služby Dětské a dorostové 
detoxikační centrum (DaDDC), které sídlí v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
(NMSKB).  

Informace, že by činnost DaDDC byla v ohrožení ze strany HMP se naprosto nezakládá na pravdě. Toto 
tvrzení se objevilo v článku MČ Praha 1 OKO, ale nikdo s představiteli HMP nejednal za účelem 
ověření pravdivosti informací. Jak vyplývá z některých předchozích jednání komise, mají členové 
komise k fungování centra dílčí výhrady, ale jsou si vědomi, že zejména lůžková péče pro cílovou 
skupinu dětí a mládeže, je v HMP důležitá. NMSKB již několik let nepodává žádost o finanční dotace 
z rozpočtu města na provoz DaDDC a není ani příspěvkovou organizací HMP.  
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Sekce léčby a následné péče připravuje na září seminář pro poskytovatele adiktologických služeb pro 
děti, mládež a rodiče. 

S. Majtnerová Kolářová v souvislostí s NMSKB znovu zmínila přetrvávající potřebu zdravotního 
ošetřování uživatelů drog. Bylo by velmi žádoucí vyjednat s nemocnicí (NMSKB nebo jinou) vyčlenění 
zdravotní služby pro tuto klientelu alespoň na cca 3 hodiny týdně. Pracovníci HR služeb se dlouhodobě 
a opakovaně setkávají se situací, kdy uživatel drog není ošetřen ve zdravotnickém zařízení (v důsledku 
neúměrně dlouhé doby setrvání v čekárně zdůvodněné přednostním ošetřením jiného případu, vykázání 
zdravotnickým personálem / bezpečnostní službou z čekárny z důvodu dlouhé doby setrvávání v této, 
u ambulantních specialistů pak tvrzením o naplnění jejich kapacity a nepřijímání nových pacientů…). 
Nedostupnost / zvýšený práh dostupnosti zdravotního ošetření značně zhoršuje stav uživatelů drog, což 
prohlubuje zdravotní problémy a zvyšuje společenské náklady ve všech ohledech. Jako racionální řešení 
se jeví zpřístupnit zdravotní péči uživatelům drog kontraktem se specialistou, který - obeznámen 
s charakteristikou uvedené cílové skupiny - v časově omezeném rozsahu (v odpoledních hodinách) 
poskytne ošetření pouze uživatelům drog. Nedojde tak ke kontaktu uživatelů drog s veřejností 
v čekárnách zdravotnických zařízení a jeho okolí, zdravotníci nebudou vystaveni etickým konfliktům.  
Trvá potřeba ošetření klientů zejména ve  specializovaných oborech, jako je stomatologie, dermatologie, 
gynekologie a chirurgie. V roce 2004 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1224 ze 
dne 29. 6. 2004 poskytnutí daru organizaci AD Hominem ve výši 470 tis. Kč, určeného na speciální 
vybavení zubní ordinace pro infekční klientelu. Měla tak být zajištěna přiměřená péče pro uživatele 
drog, event. pro osoby HIV pozitivní v HMP. 

V roce 2014 byly preventivní programy České společnosti AIDS pomoc, o.s., podpořeny celkovou 
částkou 355 tis. Kč. K navýšení došlo zejména u projektu Komunitní program pro muže mající sex s 
muži (MSM) z 57 tis. v roce 2013 na 95 tis. Kč v roce 2014. Spolek Ad Hominem obdržel částku 75 
tis. Kč (v roce 2013 – 70 tis. Kč), ordinace provozované NADĚJÍ a ROZKOŠÍ bez RIZIKA obdržely 
částku 950 tis. Kč (800 + 150 tis. Kč). Zdá se tedy, že stomatologická ordinace organizace AD Hominem 
funguje, ale pouze pro HIV pozitivní klienty. 

• N. Janyšková informovala členy komise o stížnosti pana Ditmara, zástupce sdružení Rezidenti Na 
Skalce proti drogám, na „bezohlednou činnost nízkoprahového centra SANANIM“, kterou obdržela paní 
primátorka. Odbor ZSP MHMP se stížností zabýval a své stanovisko zaslal panu Ditmarovi. Na základě 
stížnosti byly na místě uskutečněny dvě návštěvy pracovníků oddělení prevence. V obou případech bylo 
okolí KC SANANIM klidné, bezproblémové, ač se jednalo o provozní hodiny centra. Oddělení 
spolupracuje jak s organizací, tak se zástupci MČ Praha 5 a monitoruje situaci.      

• RAD Lacko informoval o stížnosti na Protialkoholní záchytnou stanici Praha. Stížnost prověřuje. 
Záchytná stanice má nedostatečnou kapacitu. 

• O. Počarovský upozornil na svou žádost o podání výkladu LEG MHMP k některým bodům nově 
uzavíraných smluv. Úkol trvá. Po zformulování žádosti zajistí N. Janyšková předání dotazu. 

• M. Richterová Těmínová doplnila zápis z 15. 6. 2015 o informaci k REMEDIS s.r.o. 

REMEDIS je registrované zdravotnické zařízení, poskytující komplexní odborné služby včetně 
substitučního programu, který naplňuje standard substituční léčby vydaný ve Věstníku MZ. Zařízení je 
důležitou součástí sítě zdravotnických služeb pro osoby s diagnózou závislosti v Hl. m. Praze. 

• N. Janyšková seznámila komisi se žádostí Prev-Centra, z.ú. o finanční spoluúčast HMP na třetím 
ročníku fotografické soutěže, který je zaměřen na jednu z nejvíce rozšířených forem rizikového chování, 
na šikanu a kyberšikanu.  

HMP se finančně podpořilo všechny předešlé ročníky. Celkové náklady jsou 50 tis. Kč a organizátor 
žádá HMP o částku 35 tis. Kč. MČ Praha 6 podporuje projekt dotací 15 tis. Kč, dále formou záštity, 
zapůjčením výstavních prostor a panelů. RAD Lacko bude také oficiálně požádán o záštitu a účast na 
zahájení výstavy (listopad 2015). 
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RAD Lacko navrhuje uspořádání výstavy také v prostorách MHMP. 

Hlasování v 16.35, přítomno 12 členů, pro hlasovalo11 členů, 1 se zdržel. 

Úkoly: 

N. Janyšková připraví tisk do RHMP; J. Havlíková ve spolupráci s realizátory připraví výstavu 
v prostorách MHMP. 

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

Seminář ke změnám v grantovém 
programu HMP v roce 2016 – určeno 
pro NNO poskytující primární prevenci 
na školách /ZSP J. Havlíková/ 

27. 8. v 10:00 ZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 

Seminář k psaní projektů primární 
prevence – určeno pro školská zařízení 
/ZSP J. Havlíková/ 

16. 9. 2015 
MHMP – Velká zasedací místnost, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 

Seminář k psaní projektů primární 
prevence – určeno pro učňovské školství 
/ZSP J. Havlíková/ 

16. 9. 2015 
MHMP – Velká zasedací místnost, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 
(odpolední část) 

Seminář k psaní projektů – určeno pro 
protidrogové koordinátory /ZSP N. 
Janyšková/ 

22. 9. 2015 ZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 

Konference Úzdrava a drogy 
/SANANIM/ 

15. - 16. 10. Palác Charitas – P2, Karlovo nám. 5 

Konference Primární prevence 
rizikového chování /Klinika adiktologie/ 

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

Konference Oběti a agresoři 
/SANANIM/ 

20. - 21. 11. Palác Charitas – P2, Karlovo nám. 5 

 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17.50 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 .................................................. .................................................. 

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


