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1 Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci,
dovolte mi, abych Vám představil Výroční zprávu spolku SCAN, z.s. za rok 2018. Uplynulý rok před nás
postavil mnoho výzev, kdy některým čelit nebylo úplně snadné. Portfolio spolku se významným
způsobem rozšířilo v oblasti vydavatelské, kdy kromě open access verze anglicky vydávaného časopisu
Adiktologie, se zaměřujeme i na domácí cílovou skupinu, pro kterou vydáváme časopis Adiktologie
v preventivní a léčebné praxi. Právě rozdělení dříve vydávaného časopisu Adiktologie na dva odborné
časopisy, kdy každý z nich je určen pro jinou cílovou skupinu pro nás znamenalo výraznou zátěž, kterou
jsme nepředpokládali. Přesah takového rozhodnutí je větší, než jsme si mysleli, a v době, kdy vydáváme
tuto výroční zprávu ani jeden z časopisů stále není zcela stabilizovaný. Bližší informace k vývoji obou
časopisů a jejich současnému stavu naleznete v této zprávě v příslušné kapitole.
Mezi naše další významné aktivity patří pořádání dvou významných odborných konferencí, které jsou
svým způsobem zcela výjimečné. První je Primární prevence rizikového chování, kterou pořádáme
dlouhá léta s našimi partnery, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Hlavní město
Praha a druhou je národní adiktologická konference Cena adiktologie, která má nejen svůj odborný, ale
zejména společenské a oborový význam. Dále participujeme na dalších aktivitách nejen v oblasti
závislostí, ale i ostatních forem rizikového chování.
Dovolte mi, abych touto formou vyjádřil poděkování všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují a
motivují nás k rozvíjení našich aktivit i do dalších let.

Třebotov, 6. února 2019

Jaroslav Šejvl
předseda spolku

2 O spolku
SCAN, z.s. je nestátní neziskovou organizací typu spolku. Spolek vznikl v roce 2001 za účelem osvětové,
vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z
duševních poruch (podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10). Spolek v sobě sdružuje odborníky
jednotlivých profesních oborů se zájmem o problematiku návykových nemocí.
Spolek vyvíjí osvětovou, poradenskou, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti
péče o občany, kteří jsou zdravotně, duševně či sociálně postiženi v důsledku duševní poruchy či poruchy
chování. Cílem je zlepšit a zkvalitnit informovanost, znalosti a dovednosti pracovníků jednotlivých
profesí působících v této oblasti, kterými jsou psychologové, lékaři, speciální pedagogové, další
pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, adiktologové, sociální pracovníci a další.
Kromě cíle zaměřeného na zvyšování informovanosti, vzdělanosti a dovednosti profesionálů se rovněž v
těchto směrech zaměřuje na pacienty, jejich rodinné příslušníky, příbuzné a širokou laickou veřejnost.

3 Odborná činnost
V rámci své odborné činnosti se spolek zaměřuje do dvou základních oblastí – první je příprava, vydávání
a distribuce dvou odborných časopisů, kterými Adiktologie a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, a
druhou je příprava a pořádání odborných konferencí zaměřených na prevenci, léčbu, harm reduction a
prosazování práva v oblasti návykových látek.

3.1 Projekt časopisy
Časopis Adiktologie vychází kontinuálně od roku 2001. Ve svých počátcích vycházel dvakrát ročně,
následně jsme přistoupili ke zvýšení frekvence na čtyřikrát ročně. V roce 2017 dosáhl časopis s ohledem
na svoji obsahovou stránku maxima možného s rámci České republiky. Stálo před námi významné
rozhodnutí, jakým směrem by se měl časopis dále ubírat. Bylo zřejmé, že pro úspěšné zaindexování
v dalších zahraničních databázích bude nezbytně nutné klást ještě větší důraz na obsahovou kvalitu
článků a i nadále zvyšovat jejich vědeckost, a to včetně publikování v anglickém jazyce.
Považovali jsme za nezbytné, aby česká adiktologie držela ve své publikační odbornosti krok se
zahraničím, a zároveň, aby byla schopna přinést odborníkům v praxi relevantní a vědecky ověřené
informace. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro transformaci časopisu, která spočívala v rozdělení
časopisu Adiktologie na vědecky orientované články publikované v angličtině a na český časopis, který
bude publikovat odborné články určené pro pracovníky z praxe.
Anglicky publikované vědecké články budou vycházet v časopise Adiktologie a odborné, určené pro
praxi v nově vzniklém časopise, který je ale kontinuálně provázán s Adiktologií – Adiktologie
v preventivní a léčebné praxi. O této změně byli v předstihu informováni všichni donátoři. Rok 2018 byl
tedy prvním rokem, kdy jsme si v praxi vyzkoušeli, co to znamená vést a zabezpečovat dva, velmi
podobné, ale přitom zcela rozdílné časopisy.

3.1.1 Mezinárodní časopis Adiktologie (Addictology) ve formátu open access
Časopis Adiktologie byl od počátku roku 2018 směřován do formátu open access, a to výlučně pro
publikování v anglickém jazyce. I přes přípravu, kterou jsme této změně věnovali, byli jsme překvapeni
výrazným propadem schválených článků a jejich případné kvalitě. Naše odborná adiktologická společnost
patrně nebyla na takto zásadní změnu podmínek pro publikování připravena, a značná část článků, které
byly do redakce doručeny, musela být z důvodu neodpovídajícím obsahovým i formálním požadavků
odmítnuta. Zvýšený důraz na kvalitu, zvýšené požadavky recenzentů, a to nejen z hlediska obsahu
přehledových nebo původních prací, ale i z hlediska plnění formálních požadavků znamenaly vysoké
procento vrácených článků. Dalším významným limitem se ukázalo přijímání prací pouze v anglickém
jazyce, kdy vydavatel zajišťoval výhradně proof-reading. Všechny tyto skutečnosti znamenaly výrazné
zpoždění vydání časopisu, kdy tento skluz se nepodařilo během roku 2018 zvládnout a výrazně se přenesl
i do dalšího roku.
S ohledem na nastavený formát open access byl stanoven další požadavek, a to je úhrada za publikování
článku. Časopis v současné době nemá jiné financování, než jsou úhrady autorů; nečerpá dotace od
orgánů státní správy a samosprávy a neposkytuje prostor pro reklamu. Jediným jeho zdrojem pro úhradu
služeb spojených se sazbou, tiskem, distribucí, provozem webových stránek, prací redakční rady, odměn
pro recenzenty je tato úhrada. I v této části jsme bohužel výrazně podcenili ochotu a chuť domácích
výzkumných pracovišť nést část nákladů. V roce 2018 jsme vydali dvě řádná čísla časopisu Adiktologie,

druhá dvě čísla (3 a 4) budou vydána, jakmile řádně proběhne stanovený proces. Rok 2019 pro nás bude
výrazným zlomovým rokem, který bude pro další životaschopnost časopisu klíčový a ukáže se, zda tento
formát je reálné udržet, nebo jaký bude další postup.

3.1.2 Adiktologie v preventivní a léčebné praxi
Nově vzniklý časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi se profiluje jako jediný odborný
tuzemský časopis zaměřený na problematiku závislostí a rizikového chování obecně, s důrazem na
komunikační přemosťování mezi různými proudy a oblastmi našeho rozvíjejícího se oboru. Za tímto
účelem došlo k pregnantnímu vymezení jednotlivých kategorií časopisu a vytvoření nových webových
stránek; periodicita byla zachována na čtyři řádná čísla ročně.
Prostor pro publikování novinek z oboru byl dán všem, kteří se podílejí, resp. přispívají k existenci
časopisu – Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvu zdravotnictví, Magistrátu hl. m. Prahy; stejně tak mohou tento prostor využít
všechny odborné organizace v oboru. Časopis je distribuován řádným předplatitelům.
Kromě všech výše uvedených změn jsme změnili dostupnost časopisu, a posílit jeho distribuci všem
cílových skupinám v elektronické verzi zdarma. Mezi cílovou skupinu, které je zasíláno kompletní číslo
v PDF verzi zdarma jsou jak členové všech pěti odborných společností, tak i všechny školy a školská
zařízení a zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotní služby v oblasti závislostí.
V roce 2018 vyšla všechna řádná čísla, a v uvedeném roce jsme měli 131 řádných abonentů. Elektronická
verze byla zasílána na více než 6.500 emailových adres.

3.2 Konference PPRCh
XV. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování přinesl opětovné změny,
oproti roku 2017. Změny, které jsme provedli v roce 2017, se ukázaly jako nevhodné, a proto jsme se
rozhodli vrátit jak časový formát, tak i místo jejího konání do původních prostor. Konference se konala
opět v polovině měsíce října, což se ukázalo vhodnější. Termín konání v září kolidoval s konáním
adaptačních kurzů na školách a limitoval účast pedagogů a pedagogických pracovníků. Stejně tak návrat
do prostor Magistrátu hl. m. Prahy byl logickým vyústěním zkušebního konání konference v prostorách 1.
LF UK. Zcela špičkově vybavené a kapacitně vyhovující prostory jsou sice vhodné pro studenty, ale ne
zcela ideální pro konání mezinárodní konference se specifickými potřebami posluchačů.
Uvedený návrat k původnímu modelu sice znamenal nemožnost navýšení kapacity posluchačů
konference, ale zajistil potřebný kvalitativní standard pro její účastníky. Odborný program probíhal
v hlavním sále a dále ve dvou paralelních sekcích. V rámci realizace konference proběhlo celkem 41
přednášek, seminářů, workshopů a pracovních setkání odborníků. Součástí konference bylo neformální
společenské uzavřené večerní setkání ve Faustově domě s drobným pohoštěním.
Projekt Konference PPRCh se konal za finanční Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajského
úřad Středočeského kraje a Hlavního města Prahy.

3.3 Národní adiktologická konference a Cena Adiktologie
Národní adiktologická konference má již více než třináctiletou tradici. Cena adiktologie má pro náš obor
velký symbolický význam. Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho rozvoj,
zviditelnění, zásadním způsobem přispěli svojí klinickou či výzkumnou prací a kteří mu odevzdali více,
než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním poděkováním těm, kteří oboru
adiktologie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci.
Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl
jednoduchou cestu a pozici a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství
lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i
celých rodin či dokonce sociálních skupin. Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru vyjádřit
nejen dík za to, co pro ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní postoje, názory a hodnoty, které
prosazují a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena adiktologie být též určitou reflexí oboru
samotného směrem dovnitř a má současně kolegům v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho a proč
si v naší odborné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme. Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro
návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Nad regulérností procesu a
současně s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného hlasování, bdí tzv. Rada ceny adiktologie, která je
složené z různých odborníků, reprezentujících různé významné instituce v našem oboru. Její složení má
též symbolicky zdůraznit mezioborový charakter adiktologie a šíři, jakou prostupuje celou společností v
různých průmětech od roviny klinické, výzkumné až po rovinu trestně právní a kriminologickou.
Národní adiktologické konference Cena adiktologie 2018 – se skládala z několika na sebe navazujících a
provázaných fází. První fáze byla přípravná, na tuto navazovala fáze samotné realizace konference a
poslední byla fáze vyhodnocení programového a organizačního zajištění a stanovení dalších postupů pro
úspěšné pokračování konference i v dalším roce.
Přípravná fáze začala již na počátku března 2018, kdy jsme si stanovili datum konání konference, došlo k
oslovení osob, které se měly v rámci programového výboru podílet na tvorbě programu konference, a
společně s nimi bylo stanovené odborné téma konference, a byla stanovena jednotlivá podtémata.
S programovým výborem byla prodiskutována jejich pracovní náplň a povinnosti, které musí být pro
hladký a kvalitní průběh konference naplněny. Konference byla naplánována na den 22. listopadu 2018
do reprezentativních prostor Lékařského domu ČLS JEP v Praze 2, Sokolská 490/31. Další část přípravné
fáze spočívala ve vyhlášení možnosti přihlašování jak pro aktivní, tak i pro pasivní účastníky na
webových stránkách konference (www.adiktologie.cz) a oslovení členů do programového a
organizačního výboru. S ohledem na specifické téma konference byli i osloveni přednášející (invited
speaker). Současně byla informace o konání konference odeslána všem partnerům a spolupracujícím
institucím.
Po ukončení příjmu příspěvků programový výbor všechny došlé abstrakty vyhodnotil a z přijatých
příspěvků byl stanoven odborný program konference. Všechny informace byly průběžně publikovány na
webových stránkách konference.
Odborný program probíhal v hlavním sále Lékařského domu. V rámci realizace konference proběhlo
celkem 11 přednášek. Součástí konference bylo i vyhlášení vítěze Ceny adiktologie v roce 2018 za
celoživotní přínos v oboru, a vítězů Ceny Kiron 2018, za významný přínos a rozvoj oboru za rok 2017.
Projekt Národní adiktologická konference a Cena adiktologie se konal za finanční podpory Ministerstva
zdravotnictví.

4 Donátoři a podporovatelé
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakoukoli formou podpořili naše aktivity, ať již
finanční spoluúčastí, mediální či jinou podporou.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví

Hlavní město Praha

Krajský úřad Středočeského kraje

AbbVie, s.r.o.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti JEP

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

AKTIVA

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA

A.
A.I.
A.II.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

1
500

2
500

500

500

557

785

203
350
4
1057
stav k prvnímu dni
účetního období

345
435
5
1285
stav k poslednímu dni
účetního období

1
1018
1157
-139
39

2
1112
1018
94
173

34
5
1057

25
148
1285

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

Název položky

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
C.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

činnost hlavní

celkem

1

činnost
hospodářská
2

609

857

1466

348

97

445

7

964

7

954

1918

1099

793
120
1099

1099
145
145

2012
94
94

793
120

913
-51
-51
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