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1 Úvodní slovo 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte mi, abych Vám předložil Výroční zprávu spolku SCAN, z.s. za rok 2019. I tento rok byl pro SCAN 

dalším přelomovým rokem, během kterého jsme se snažili stabilizovat jednotlivé aktivity spolku a zajistit 

jejich plynulý chod a financování. Jedním z faktorů, který jej výrazně ovlivnil, byla změna dotačního 

financování, spojená se snahou o zajištění vícezdrojového financování pro všechny naše aktivity. 

I nadále jsme se snažili udržet široké spektrum naších aktivit, které kromě dvou významných konferencí 

(mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a Národní adiktologická konference Cena 

adiktologie) a dvou odborných časopisů (Adiktologie a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi) 

obsahovaly další spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Společností pro návykové 

nemoci ČLS JEP a dalšími odbornými institucemi. 

Podařilo se nám stabilizovat aktivity spolku, a to jak po personální, tak i po finanční stránce; a stabilizovat 

i portfolio svých aktivit, a to včetně zajištění vzdělávání pedagogů a dalších pedagogických pracovníků. 

Uplynulý rok lze tedy hodnotit jako úspěšný. Na našem úspěchu se podíleli všichni, kteří jakoukoli měrou 

s námi spolupracovali a směřovali spolu s námi k vytyčenému cíli. 

Dovolte mi, abych Vám všem touto formou vyjádřil poděkování za práci, podporu a vlídnost, kterou jste 

nám projevili s přáním, abyste nám zachovali i dále Vaši přízeň. 

 

Třebotov, 15. června 2020 

 

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 jsou Adiktologie (https://adiktologie-journal.eu) a 

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (www.aplp.cz). Tou druhou je příprava a pořádání odborných 

konferencí zaměřených na prevenci, léčbu, harm reduction a prosazování práva v oblasti návykových látek, 

kterými jsou mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování (www.pprch.cz) a Národní 

adiktologický konference Cena adiktologie (http://www.cena-adiktologie.cz/cs/). 

 

3.1 Projekt časopisů 

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 odbornou stránku svého maxima možného v 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 

odbornou kvalitu článků, a i nadále zvyšovat jejich vědeckost, a to včetně publikování v anglickém jazyce. 

Považovali jsme za nezbytné, aby si česká adiktologie držela ve své publikační odbornosti krok se 

zahraničím, ale zároveň, aby byla schopna přinést i našim 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 anglickém jazyce a na český časopis, 

který bude publikovat odborné články určené primárně pro pracovníky z praxe. 

 

3.1.1 Mezinárodní časopis Adiktologie (formát open access) 

Časopis Adiktologie (https://adiktologie-journal.eu) byl od počátku roku 2018 směřován do formátu open 

access; tedy do formátu, kdy časopis získává základní finanční prostředky z publikování vědeckých článků, 

které prošly dvojitým recenzním řízením a následně jsou volně dostupné na jeho webových stránkách. 

Články jsou publikovány výlučně v anglickém jazyce. I přes přípravu, kterou jsme této změně věnovali, 

jsme byli již v roce 2018 negativně překvapeni výrazným propadem schválených článků a jejich relativně 

nízkou kvalitou. Tento negativní trend pokračoval i v roce 2019. 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, s důrazem na její odbornou terminologii, kdy vydavatel zajišťoval výhradně proof-reading článků. 

Nepřipravenost národní adiktologický obce na takové zvýšení důrazu na kvalitu a vědeckost spojený 

s nedostatkem článků a jejich nízkou kvalitou byl pro rok 2019 velmi komplikovaný. V uplynulém roce se 

nám nepodařilo vydat ani jedno ze čtyř plánovaných čísel. Až v závěru kalendářního roku se nám v rámci 

režimu open access podařilo na webových stránkách časopisu publikovat první tři články, které splňovaly 

podmínky vysoké kvality. 

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 

https://adiktologie-journal.eu/
http://www.aplp.cz/
http://www.pprch.cz/
http://www.cena-adiktologie.cz/cs/
https://adiktologie-journal.eu/


recenzenty je tato úhrada. I v této části jsme bohužel výrazně podcenili ochotu a možnosti domácích 

výzkumných pracovišť nést část nákladů. 

Jednalo se o pro nás velmi trpkou zkušenost, která nás postavila před otázku, zda dát časopisu do dalšího 

roku šanci, zajistit část financování z vlastních rezerv a pokusit se o nastartování skutečně vědeckého 

časopisu i tím, že budeme oslovovat kolegy ze zahraničí a nabízet jim publikační prostor a současně sami 

se pokusíme překlenout propast s nedostatkem článků vlastními odbornými články, bez možnosti 

financování, nebo ukončíme jeho činnost. 

Rozhodli jsme se pro první variantu s tím, že pokud ani v roce 2020 nedojde k výrazné změně v počtu 

přijatých článků do redakce a nepodaří se nám vydat čtyři řádná čísla vročená do roku 2019 a čtyři řádná 

čísla roku 2020, dojde k ukončení činnosti časopisu. Čeká nás tedy kruciální rok, s výzvou, které má smysl 

se postavit. 

 

3.1.2 Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (www.aplp.cz), který začal vycházet v roce 2018 se 

stabilně 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. Webové stránky časopisu jsou plně funkční, nabízí jednotlivé texty v PDF formátu 

ke stažení. Zachovali jsme vydávání časopisu v rozsahu čtyři řádná čísla ročně. 

Prostor pro publikování novinek z oboru byl dán všem klíčovým orgánům, které participují v této oblasti – 

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 – Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Českou asociaci adiktologů, Odbornou 

společnost pro prevenci rizikového chování, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Asociaci nestátních 

organizací. Časopis je v tištěné formě distribuován řádným předplatitelům. 

Kromě toho je rozesílán v PDF formátu elektronickou formou na cca 6500 mailových adres škol, školských 

zařízení, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a dalším oborovým institucím. 

Projekt časopisu se konal za finanční Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva 

zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Hlavního města Prahy. 

 

  

http://www.aplp.cz/


3.2 Konference PPRCh 

 

V roce 2019 se konal již XVI. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování 

(www.pprch.cz). Hlavním tématem konference byla problematika kvality v prevenci. Konference nesla 

název: „Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality“. 

Konference se tradičně konala opět v říjnu v reprezentativních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, které 

nám umožňují zajistit souběh více odborných panelů, a nabízejí kvalitní prostor jak pro teoretické 

přednášky, tak i pro praktické workshopy. 

Rovněž tak vysoká kapacita těchto prostor je významným pozitivním článkem, který nám umožňuje 

udržovat vysoký odborný standard konference. Součástí konference bylo neformální uzavřené společenské 

večerní setkání ve Faustově domě se zajištěným drobným pohoštěním. 

Projekt Konference PPRCh se konal za finanční Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajského 

úřad Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. 

  

http://www.pprch.cz/


3.3 Národní adiktologická konference Cena Adiktologie 

 

Národní adiktologická konference (http://www.cena-adiktologie.cz/cs/) má již více než čtrnáctiletou 

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. 

Odborný program probíhal v hlavním sále 1. LF UK. Současně došlo k vyhlášení vítěze Ceny adiktologie 

v roce 2019 za celoživotní přínos v oboru, a vítězů Ceny Kiron 2019, za významný přínos a rozvoj oboru 

za rok 2018. 

Projekt Národní adiktologická konference a Cena adiktologie se konal za finanční podpory Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

  

http://www.cena-adiktologie.cz/cs/


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 

 

Swixx Biopharma s.r.o. 

 

 

  



5 Finanční rozvaha 

 

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 

(v celých tisících Kč) 

 

  A K T I V A stav k prvnímu dni 

účetního období 

stav k poslednímu dni 

účetního období 

    1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem 500 500 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

  

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 

  

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 500 500 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

  

B. Krátkodobý majetek celkem 785 1009 

B.I. Zásoby celkem 

  

B.II. Pohledávky celkem 345 610 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 435 396 

B.IV. Jiná aktiva celkem 5 3 

  Aktiva celkem 1285 1509 

  P A S I V A stav k prvnímu dni 

účetního období 

stav k poslednímu dni 

účetního období 

    1 2 

A. Vlastní zdroje celkem 1112 1362 

A.I. Jmění celkem 1018 1112 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 94 250 

B. Cizí zdroje celkem 173 147 

B.I. Rezervy celkem 

  

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 

  

B.III. Krátkodobé závazky celkem 25 146 

B.IV. Jiná pasiva celkem 148 1 

  PASIVA CELKEM 1285 1509 

 

  



Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 

(v celých tisících Kč) 

 

  Název položky činnost hlavní činnost 

hospodářská 

celkem 

    1 2 3 

A. Náklady 

   

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1145 214 1359 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

   

A.III. Osobní náklady 268 34 302 

A.IV. Daně a poplatky 

   

A.V. Ostatní náklady 1 5 6 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 

opravných položek 

   

A.VII. Poskytnuté příspěvky 

   

A.VIII. Daň z příjmů 

 

107 107 

  Náklady celkem 1414 360 1774 

B. Výnosy 

   

B.I. Provozní dotace 762 

 

762 

B.II. Přijaté příspěvky 146 

 

146 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 

 

1116 1116 

B.IV. Ostatní výnosy 

   

B.V. Tržby z prodeje majetku 

   

  Výnosy celkem 908 1116 2024 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -506 863 357 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -506 756 250 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

SCAN, z.s. 

 

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. 

V roce 2020 vydal jako svoji účelovou publikaci 

SCAN, z.s. 

Pod Nemocnicí 220, 252 26 Třebotov 
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