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1 Úvodní slovo 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,spolupracovníci a vážení podporovatelé, 

 

předkládáme Vám Výroční zprávu spolku SCAN, z.s. za rok 2021. Myslím si, že jako tým máme být na co 

pyšní.Podařilo se nám stabilizovat naši práci a pokračovat v rozvíjení a upevňování našichpreventivních a 

vzdělávacích aktivit.Nadále jsme rozvíjeli naši spolupráci se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP, 

Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a dalšími odbornými oborovými společnostmi. 

Naše loňské aktivity opět stály na čtyřech základních pilířích – časopisy Adiktologie, Adiktologie 

vpreventivní a léčebné praxi; konference Primární prevence rizikového chování 2021 a Cena adiktologie 

2021.ve spolupráci sostatními vědeckými institucemi jsme zrealizovali mezinárodní konferenci zabývající 

se kvalitativním výzkumem. 

I přes nesnadnou společenskou situaci se nám podařilo udržet profesní i finanční činnost spolku v roce 2021 

stabilní, a částečně i nadále rozvíjet naše zájmové aktivity. 

Dovolte mi, abych na tomto místě všem našim kolegům, spolupracovníkům, partnerům a dalším vyjádřil 

poděkovánínejen za výborně provedenou práci v nelehkých a náročných podmínkách, ale i za jejich 

podporu spolku a vlídnost při komunikaci – a to zejména při řešení náročných situací, které nám vznikly. 

Děkuji Vám všem a budu velmi potěšen, pokud nám i v dalším roce zachováte Vaši přízeň. 

 

Třebotov, 27. června 2022 

 

Jaroslav Šejvl 

předseda spolku 

  



2 O nás 

 

SCAN, z.s. je nestátní neziskovou organizací typu spolku. Spolek vznikl registrací u MV ČR 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, pracovníci ve zdravotnictví 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 

 

Hlavní aktivity spolku jsou založeny na čtyřech základních pilířích. První dva se zaměřují na komplexní a 

systematickou tvorbu, vydávání a distribuci odbornýchadiktologickýchčasopisů. Jsou 

jimiAdiktologie(https://adiktologie-journal.eu) a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 

(www.aplp.cz).Třetí a čtvrtý pilíř aktivit spočívá v přípravě a pořádání odborných konferencí zaměřených 

na prevenci, léčbu, harm reduction a prosazování práva voblasti závislostí, resp. rizikového chování obecně. 

Jsou jimi mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování (www.pprch.cz) a Národní 

adiktologická konference Cena adiktologie (http://www.cena-adiktologie.cz/cs/). V uplynulém roce jsme 

k těmto aktivitám přidaliještě přípravu a organizaci konferenci v oblasti Kvalitativního přístupu a metodách 

ve vědách o člověku. 

 

3.1 Časopisy Adiktologie a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 

V roce 2001 začal pod hlavičkou SCANuvycházet časopis Adiktologie. Ve svých počátcích vycházel 

dvakrát ročně, následně jsme přistoupili ke zvýšení jeho frekvencena čtyřikrát ročně. Vroce 2017 dosáhla 

obsahová náplň časopisusvého maxima v rámci České republiky. Museli jsme se rozhodnout, jakým 

směrem chceme, aby se časopis dále ubíral. Bylo nám jasné, že pro jeho úspěšné indexování vdalších 

zahraničních databázích (kromě SCOPUS) bude nezbytně nutné klást ještě větší důraz na obsahovou 

odbornou kvalitu článků, a i nadále zvyšovat jejich vědeckost a výzkumné zaměření. Rovněž jsme si 

uvědomili, že pokud se chceme prosadit v zahraničí, resp. publikovat zahraniční práce a práce čtené v 

zahraničí, nebude možné pokračovat publikováním článků v českém jazyce. Bylo zřejmé, že pokud budeme 

publikovat práce výhradně v anglickém jazyce, zvýší se tím práh kvality, neboť tyto články budou mít i 

anglické oponentní řízení a bude nutný proofreading. I přes vědomí této náročnosti jsme se k tomuto kroku 

rozhodli. 

Považovali jsmeale za účelné, aby si i česká adiktologie držela i ve své publikační odbornosti krok se 

zahraničím, ale zároveň, aby byla schopna přinést i našim odborníkům v praxi relevantní a vědecky ověřené 

informace. Ztohoto důvodu jsme se rozhodli pro transformaci časopisu, která spočívala vrozdělení časopisu 

Adiktologie na dva časopisy. Časopis Adiktologie, který se nadále orientoval na přísně vědecky orientované 

články publikované v anglickém jazyce a na český časopis, který se orientoval na domácí – nejen – 

adiktologickou obec, kde budou publikovány odborné články určené primárně pro pracovníky z praxe – ten 

jsme nazvali Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 

 

3.1.1 Mezinárodní časopisAdiktologie(formát open access) 

Časopis Adiktologie (https://adiktologie-journal.eu) byl od svého 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 vanglickém jazyce. V roce 2021 jsme vydali všechna 

plánovaná čtyři čísla. Navázali jsme úzkou spolupráci v rámci publikování s International Society of 

Substance Use Professionals. 

S ohledem na nastavený formát open access byl samozřejmě stanoven i další požadavek, a to je úhrada za 

publikování článku. Částka za jeden článek je od počátku založení časopisu stejná – 300 € + DPH ve výši 

21 %. 

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


Na samotném počátku se tato částka za článek jevila jako problematická, ale v uplynulém roce se nám daří 

oslovovat, rozvíjet a stabilizovat přispěvatele, a tato forma nastavení fungování časopisu se nám prozatím 

ukazuje jako životaschopná. 

3.1.2 Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (www.aplp.cz), začal vycházet v roce 2018a vznikl – jak 

již bylo uvedeno – právě rozdělením původního časopisu Adiktologie. Časopis sestabilně profiluje jako 

jediný odborný tuzemský časopis zaměřený na problematiku závislostí a rizikového chování obecně. Důraz 

klademe i 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 zoboru byl dán všem klíčovým orgánům, kteréparticipují 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 byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky a Hlavního města Prahy. 

 

  

http://www.aplp.cz/


3.2 Konference PPRCh 

 

V roce 2021 jsme realizovali jižXVIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového 

chování (www.pprch.cz), kterou jsme propojili s realizací XII. Ročníku Pražského fóra primární prevence. 

Konference nesla název: „Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence rizikového 

chování: novinky a výzvy.“ 

Konference se konala ve dnech 18. – 19. října 2021, a to opětvreprezentativních prostorách Magistrátu hl. 

m. Prahy, na Mariánském náměstí. Pro účastníky jsme zorganizoval dva dny plné odborných a zajímavých 

informací – celkem proběhlo 46 přednášek / workshopů, na kterých se podílelo 86 odborníků z oboru. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky,Hlavního města Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje. 

  

http://www.pprch.cz/


3.3 Národní adiktologická konference Cena Adiktologie 

 

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

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. 

V roce 2021 jsme dne 9. 11. 2021 realizovali XVI. ročník, který se tematicky zaměřil na problematiku 

doktorského studia Adiktologie. S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci byla konference 

realizován ve formátu on-line. 

Cena adiktologie byla udělena in memoriam MUDr. Tomáši Zábranskému, Ph.D. a Cena Kiron týmu doc. 

Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D. zKliniky adiktologie 1. LF UK. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. 

  

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


3.4 XX. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o 

člověku 

 

V únoru 2022 jsme realizovali XX. Ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve 

vědách o člověku s tématem Dialog mezi vědou a praxí: Reprezentuje kvalitativní přístup efektivní 

alternativu? 

Konferenci jsme, s ohledem na epidemiologickou situaci, realizovali v on-line formátu. Konference byla 

spoluorganizována s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Pedagogickou fakultou Univerzity 

Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci, Ústavem výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a 

Psychologickým ústavem Akademie věd České republiky. 

 

  



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. 

 

Úřad vlády České republiky / Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

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 

 

 

 

  



5 Účetní uzávěrka 

Účetní uzávěrka byla sestavená ke dni 31. 12. 2021. Vedlejší (hospodářská) činnost v roce 2021 vyplývala 

z poskytování reklamy. 

 

Kategorie účetní jednotky: mikro 



II. Obecné účetní zásady 

II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace neeviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 

1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč. Od 2021 zvýšení hranice 80.000,- Kč, účtuje o něm na 

účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 80.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v 

pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 80.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje 

organizace v operativní evidenci.   

 

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 

1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek 

v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje 

organizace v operativní evidenci. Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  

II.2. Cenné papíry a podíly: Organizace nemá cenné papíry 

II.3. Zásoby: Organizace eviduje v zásobách drobné vybavení a časopisy. 

II.4. Pohledávky: Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 

II.5. Cizoměnové transakce: Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 

platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni). 

II.6. Časové rozlišení:Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 

období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace účtuje také o 

výnosech příštích období, a to v případě předplatného na další období. 

II.8. Veřejná sbírka: Organizace nemá veřejnou sbírku 

II.10. Přijaté dotace: Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 

státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů.  

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve 

výnosech na účtu 690 – Dotace, 682 – přijaté příspěvky. V případě, že není celé přijatá částka dotace do 

konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích 

období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v 

rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 

690 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  

 

II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál,….: Společnost má vlastní jmění. 

II.12. Daň z příjmů: Organizace je neziskovým poplatníkem souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).Organizace uplatňuje osvobození darů podle 

§19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné. 



III. Doplňující údaje k výkazům 

 

 

III.1. Dlouhodobý majetek 

Přehled dlouhodobého majetku:v částce 500.000,- Kč. 

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie: Podíl ovládající osoba 0,- Kč 

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění: Organizace žádné takové dluhy 

neeviduje. 

III.4. Dlouhodobé závazky: Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let 

od rozvahového dne. 

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze: Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni 

nebyly vykázány v rozvaze. 

III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

8  - DPP 6 - DPP 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2021 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020 

0 0 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

 

 2021 v tis. Kč 

 Osobní náklady 

na zaměstnance  

Osobní náklady na 

členy řídících 

orgánů 

Mzdové náklady 303 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 

Ostatní sociální pojištění 0 0 

Zákonné sociální náklady 0 0 

Ostatní sociální náklady 0 0 

 

Členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty 

ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 



Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2021 uzavřela smluvní vztahy. 

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem: Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem: V roce 2021 nevykazuje organizace 

žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem. 

III.10. Zástavy a ručení: Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.Organizace neposkytla 

ani nepřijala žádná ručení. 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2021 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel Částka 

MHMP 

RVKPP 

Středočeský kraj 

165000,- 

 

640000,- 

 

50000,- 

Celkem 
 

855000,-  

 

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.V roce 2021 nebyly přijaty žádné dary (jednotlivě 

uvedeny dary nad 10 000,- Kč, ostatní souhrnně): 

III.12. Veřejná sbírka: Organizace neměla v roce 2021 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku. 

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu: Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden do Vlastního 

jmění. Za rok 2021 organizace vykazuje základ daně ve výši 720 tis.Kč.Základ daně byl zaokrouhlen a 

snížen na 420  tis Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP.Daňová úspora bude 

uplatněna v následujícím daňovém období na náklady hlavní činnosti. 

III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

SCAN, z.s. 

 

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. 

V roce 2022 vydal jako svoji účelovou publikaci 

SCAN, z.s. 
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