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Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je střediskem pro
shromažďování a zpracovávání informací o drogách v rámci celé Evropské unie (EU). Bylo založeno 
v roce 1993 se sídlem v Lisabonu a jeho úlohou je poskytovat EU a jejím členským státům objektivní,
spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti. Je jednou z decentralizovaných
agentur EU. 

Informace o drogách založené na vědecky ověřených faktech patří v současné době k našim
nejdůležitějším nástrojům v boji proti tomuto celosvětovému problému. Prostřednictvím těchto informací se
EMCDDA snaží pomáhat osobám odpovědným v EU za protidrogovou politiku, výzkumným
pracovníkům a dalším odborníkům v příslušných oblastech, aby mohli lépe porozumět podstatě
problémů a připravovat na ně odpovídající reakce. 

Hlavní součástí práce Centra je usilovat o větší srovnatelnost informací o drogách v celoevropském
měřítku a připravit metody a nástroje k dosažení tohoto cíle. Výsledkem této práce je, že v současné
době již evropské země mohou posoudit, jaká je jejich situace se zřetelem k celoevropskému kontextu, 
a mohou zkoumat problémy a cíle, které jsou společné. 

Klíčovou charakteristikou drogové problematiky je neustálá změna situace a její dynamický vývoj. Proto je 
v centru pozornosti EMCDDA sledování nejnovějších trendů v této oblasti. Během prvních 10 let své existence
(1993–2003) zaznamenalo Centrum změny jak v základních charakteristikách drogových problémů, tak
i ve způsobech, jakými jednotlivé země na tuto situaci reagovaly a jaké strategie byly v této souvislosti
přijaty. Centrum nejenom definovalo nejdůležitější změny během tohoto období, ale zaznamenalo i výskyt
situací a trendů, které byly společné pro více států. 

Pracovní program Centra pro období 2004–2006 stanovil, že Centrum bude především poskytovat
přesné a aktuální informace o této neustále se měnící oblasti. Mnoha cílů v této oblasti již sice bylo
dosaženo, je však třeba ještě hodně udělat pro zlepšení monitorovacích nástrojů a pro vytvoření
skutečně „společného jazyka“ k popisu tohoto jevu s celoevropským a celosvětovým výskytem. 

Evropské monitorovací centrum 
pro drogy a drogovou závislost
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Hlavní úkoly

V poslání EMCDDA jsou formulovány čtyři hlavní
úkoly:

• sběr a analýza existujících dat,

• zkvalitňování metod pro porovnávání údajů,

• šíření údajů a informací,

• spolupráce s institucemi EU, mezinárodními
partnery a se zeměmi, které nejsou členy EU.

Informace shromažďované, analyzované
a rozšiřované EMCDDA se týkají zejména těchto
oblastí:

• poptávka po drogách a její snižování,

• strategie a politiky na národní úrovni 
a na úrovni EU,

• mezinárodní spolupráce a geopolitické
faktory působící na nabídku drog,

• kontrola obchodu s omamnými
a psychotropními látkami a prekurzory, 

• důsledky jevů souvisejících s drogami pro
země, v nichž jsou drogy produkovány 
a spotřebovávány, jakož i pro země tranzitní.

4

Statutární orgány

Hlavním orgánem EMCDDA s rozhodovací
pravomocí je správní rada, do které každý členský
stát EU vysílá jednoho zástupce a Evropská komise
dva zástupce. Dále jsou ve správní radě dva
specialisté na oblast drog, které jmenuje Evropský
parlament, jakož i řada pozorovatelů včetně
zástupců Norska a mezinárodních organizací. 

Toto shromáždění zástupců jednotlivých států
zaručuje, že zájmy občanů EU budou 
v rozhodovacím procesu EMCDDA řádně
zohledněny. Obsazení předsednického 
a místopředsednického místa se provádí volbou na
funkční období tří let. 

Vědecký výbor EMCDDA je zárukou toho,
že se v práci Centra bere zřetel na stav vědeckého
poznání. Vědecký výbor poskytuje formální
poradenství a pomoc ve všech záležitostech 
z této oblasti, které mohou být výboru předloženy
ředitelem nebo správní radou. Obsazení
předsednického a místopředsednického místa se
provádí volbou na funkční období tří let. 

Fa
kt

a
 o

 E
M

C
D

D
A

am406641CEE_CS_BAT  17/09/04  13:28  Page 4



5

Pracovní týmy

Práce EMCDDA je rozdělena podle zaměření čtyř
klíčových programových týmů, které sledují
následující oblasti:

• monitorování a analýza drogové situace,

• monitorování a analýza reakcí na drogovou
situaci, 

• monitorování a vyhodnocování nových
syntetických drog, 

• monitorování a analýza protidrogových
strategií a politik na úrovni jednotlivých
států a celé EU a jejich dopadů na
drogovou situaci.

Činnost ve výše uvedených oblastech je založena
na podpoře poskytované prostřednictvím
následujících pomocných programů:

• koordinace sítě Reitox (Evropská informační
sít’ o drogách a drogové závislosti),

• zajišťování komunikace a rozšiřování
informací,

• informační technologie, 

• provozní služby.

Pracovní program 2004–2006

Pracovní program EMCDDA pro období
2004–2006 je připraven se zřetelem k nejnovějšímu
politickému vývoji a změnám, charakterizovaným
zejména rozšířením EU, jakož i novou protidrogovou
strategií a akčním plánem EU.

Tříletý plán zahrnuje tyto klíčové činnosti:

• monitorování a analýzu dat a zvyšování
kvality dat,

• detekci nových trendů a syntézu informací 
o nich, 

• provádění vědeckých a tematických analýz 
v souladu s novými trendy a strategickými
zájmy.

Hlavním cílem programu je vytvoření komplexního
systému pro uložení a vyhledávání kvantitativních 
a kvalitativních údajů o drogách. Systém je
koncipován tak, aby v něm mohla být uložena
databáze poznatků o drogách, shromažďovaná
Centrem. Tímto způsobem bude možné dále upevnit
pozici Centra jako zdroje kvalitních a srovnatelných
informací o drogách v rámci rozšířené EU.

Úplný text pracovního programu lze najít na adrese
http://www.emcdda.eu.int
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Rozhodujícím požadavkem pro účinnou tvorbu protidrogové politiky i pro efektivní činnost v praxi je
porozumět rozsahu a povaze drogových problémů. K základním aktivitám EMCDDA proto patří
monitorování a analýza drogové situace v EU. 

Shromažďování spolehlivých, srovnatelných a aktuálních informací o užívání drog a o jeho důsledcích je
náročné z hlediska metodiky i praktického provádění. EMCDDA proto spolupracuje s experty z jednotlivých
států na rozvoji infrastruktury a technických nástrojů nutných pro zajištění jednotného způsobu shromažďování
dat v jednotlivých zemích. Uvedené nástroje dávají jednotlivým zemím k dispozici „společný jazyk“, pomocí
něhož lze interpretovat a porovnávat povahu problémů, které jsou všem zemím společné. Tyto nástroje rovněž
pomáhají osobám odpovědným za vytváření protidrogové politiky po celé EU definovat nejdůležitější
problémy, přijímat opatření a hodnotit dopad jejich práce. 

Priority pracovního programu pro období 2004–2006 zahrnují: zlepšování kvality dat při použití klíčových
indikátorů, konsolidaci strategií pro shromažďování dat a plné využití analytického potenciálu informací
shromážděných EMCDDA a jeho partnery.

Klíčové indikátory

Základ informačního systému EMCDDA tvoří pět harmonizovaných epidemiologických indikátorů, které
představují standardní nástroj pro shromažďování a dokumentaci srovnatelných údajů o drogách.  

Klíčové indikátory se vztahují k těmto oblastem:

• prevalence a charakter užívání drog v běžné populaci,

• prevalence a charakter problémového užívání drog,

• infekční nemoci související s drogami,

• úmrtí související s drogami a mortalita uživatelů drog, 

• poptávka po léčbě drogové závislosti.

Prostřednictvím těchto indikátorů je zajištěno, že Centrum získává stále více poznatků o drogové problematice
v Evropě a vytváří kvalitní podkladový materiál potřebný pro účinné rozhodování. 

Drogová s i tuace
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Rozšiřování souboru poznatků 

EMCDDA rozšiřuje svoji databázi poznatků
prostřednictvím rozvoje strategií pro shromažďování
údajů v nových oblastech, které jsou důležité pro
protidrogovou politiku. V některých z těchto nových
oblastí je dostupnost údajů již na velmi dobré
úrovni, zatímco v jiných oblastech tato dostupnost
kolísá podle stádia, do něhož projekt pokročil.

K uvedeným oblastem patří:

• drogová kriminalita,

• drogové trhy a dostupnost drog,

• mládež a její zranitelnost,

• sociální vyloučení (exkluze) související
s drogami, 

• charakter užívání drog a nové trendy.

Centrum rovněž pracuje na přehledech
z výzkumných zpráv k uvedeným tématům, čímž se
otevírá možnost pro doplnění vlastních údajů
a jejich uvedení do správného kontextu.

Analýza, hodnocení a příprava prognóz

Hlavním důvodem pro sběr dat je zajištění podkladů
pro včasné a metodicky správné analýzy drogové
situace, které budou v souladu s příslušnou
politikou. Za účelem maximálního využití vlastních
poznatků vztahujících se k různým údajům provádí
EMCDDA podrobné analýzy, poskytující pohled na
nové aspekty klíčových oblastí dané politiky.

Uvedené analýzy se zabývají následujícími tématy:

• nové trendy ve spotřebě drog, jejich dopady 
a důsledky, 

• rozsah užívání drog a úroveň problémů
spojených s drogami,

• vztah mezi charakteristikou užívání drog 
a příslušnými následky,

• rizikové a ochranné faktory, individuální 
a sociální faktory, záležitosti trhu, ekonomické
faktory,

• epidemiologické metody používané pro lepší
porozumění dopadům intervencí, jakož
i jiných faktorů na drogovou situaci. 
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Pro osoby odpovědné za vytváření účinné protidrogové politiky je nezbytné vědět, které zásahy jsou
účinné v konkrétní drogové situaci. K nejdůležitějším úkolům EMCDDA proto patří monitorování a
analýza reakcí na drogové problémy.

Významným úkolem pro práci Centra je poskytovat přístup k včasným a na konkrétních faktech založeným
informacím o možnostech reakce ve sféře zdravotnictví, školství a vzdělávání, sociální péče a ve sféře
trestněprávní. Centrum rovněž napomáhá k tomu, aby v reakci na drogové problémy byly využívány výsledky
výzkumu a aby byly propagovány vědecké poznatky s cílem jejich využití při tvorbě protidrogové politiky a při
jejím uplatňování v praxi.

Priority pracovního programu pro období 2004–2006 zahrnují: analýzu trendů a posledního vývoje reakcí na
drogové problémy, další rozvoj strukturovaných postupů zpracování informací, poskytování příkladů dobré
praxe i nástrojů pro řízení kvality.

Klíčová témata

EMCDDA monitoruje a analyzuje dostupnost, přístupnost a kvalitu intervencí v oblastech protidrogové
prevence, terapie, sociální rehabilitace a snižování škod (harm reduction). Centrum se také zabývá aktivitami
trestněprávního systému vůči uživatelům drog. 

Centrum se v této souvislosti konkrétně zabývá zásahy, které:

• zabraňují dětem a mládeži začínat s užíváním drog,

• zabraňují přechodu z experimentálního na problémové užívání drog,

• zabraňují a omezují poškození zdraví a úmrtím souvisejícím s drogami,

• pomáhají pachatelům trestných činů užívajícím drogy ve věznicích i mimo ně,

• léčí problémové užívání drog a závislost,

• sociálně integrují problémové uživatele drog, 

• zabraňují praní špinavých peněz a zneužívání prekurzorů.

Reakce
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Informační nástroje 

V pracovních programech EMCDDA je zvláštní
pozornost věnována podpoře příkladů dobré praxe
a evaluaci intervencí na drogové problémy. 

Konkrétně koncipovaným nástrojem, který se
zabývá příklady dobré praxe, je databáze pod
názvem Výměna informací o aktivitách snižujících
poptávku po drogách (Exchange on Drug Demand
Reduction Action — EDDRA). Tento vícejazyčný
informační systém poskytuje v on-line režimu
podrobné informace o evaluovaných programech
prevence, terapie a snižování škod v rámci EU.
EDDRA zároveň slouží k podpoře výměny
odborných zkušeností v dané oblasti. 

Hodnocení služeb usnadňuje Banka hodnotících
nástrojů (Evaluation Instruments Bank — EIB). 
V tomto vícejazyčném dokumentu, přístupném
v on-line režimu, jsou uloženy popisy
standardizovaných metod a nástrojů, které jsou
používány různými subjekty k evaluaci jejich
programů.

Centrum rovněž vydává návody v tištěné podobě 
i přístupné on-line, které slouží k podpoře
systematického plánování jednotlivých projektů,
jejich následného monitorování a evaluaci.

Analýza, správná praxe a zajištění kvality

EMCDDA analyzuje a interpretuje širokou škálu
možných reakcí na drogové problémy, a to za
účelem poskytnutí návodu pro osoby odpovědné za
protidrogovou politiku a pro další odborníky, kteří
usilují o účinné řešení problémů v této oblasti. 

Centrum dále rozšiřuje informace o dobré praxi 
a zajištění kvality dosažených na základě pečlivého
plánování, systematické aplikace, odpovídajícího
monitorování a hodnocení, jakož i solidních
vědeckých poznatků.

Centrum usiluje o to, aby prostřednictvím uvedených
činností přispělo k produktivní a vzájemně výhodné
celoevropské výměně poznatků, rozšířilo více
informací o úspěšných alternativách reakce na
drogové problémy a poskytlo návody k tomu,
jak optimálně využívat dostupné zdroje a
schopnosti personálu. 
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Systém včasného varování 

První fází aplikace společné akce je systém
včasného varování před novými syntetickými
drogami.

Jakmile je na evropském trhu zjištěna nová
syntetická droga, jsou údaje o její produkci,
nelegálním obchodu a jejím užívání zaslány 
z členských států EU Evropskému policejnímu úřadu
(Europol) a EMCDDA. Tento krok probíhá
prostřednictvím národních jednotek Europolu 
a národních kontaktních míst sítě Reitox.

Údaje jsou následně předloženy pro informaci
Evropské komisi a Evropské agentuře pro hodnocení
léčivých přípravků (EMEA), která sídlí v Londýně. 

Posledním krokem je vypracování společné zprávy
EMCDDA a Europolu. Tato zpráva se předkládá 
Radě EU. Na jejím základě je možné rozhodnout 
o zahájení postupu pro hodnocení rizik. 

10

Monitorování nových syntetických drog

Nové syntetické drogy mohou představovat značné
riziko pro zdraví a bezpečnost zejména mládeže.
EMCDDA hraje klíčovou roli při vyhledávání 
a vyhodnocování těchto drog v Evropské unii 
v rámci Společné akce, která byla přijata Radou EU
v roce 1997 (1).

Společná akce v oblasti „výměny informací,
hodnocení rizik a kontroly nových syntetických
drog“ zahrnuje tyto kroky:

• zavedení „systému včasného varování“ pro
odhalení nových syntetických drog, jakmile se
objeví v členském státu EU,

• aplikace mechanizmu pro vyhodnocení
zdravotních a sociálních rizik spojených
s těmito drogami,

• zajištění rozhodovacího procesu vedoucího
ke kontrole těchto produktů ve všech členských
státech EU.
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Hodnocení rizik

Hodnocení rizik se provádí na žádost alespoň
jednoho členského státu EU nebo na žádost
Evropské komise.

Vědecký výbor EMCDDA — doplněný o další
experty nominované členskými státy EU, Evropskou
komisí, Europolem a EMEA — vyhodnotí možná
rizika nově odhalené syntetické drogy a důsledky
zavedení kontroly této drogy. 

Zpráva o hodnocení rizik, která shrnuje zjištěné
skutečnosti, se předkládá Radě EU a Evropské
komisi k projednání pro další fázi postupu.

Hodnocením rizik prošly následující syntetické
drogy: MBDB, 4-MTA, GHB, ketamin, PMMA, 
2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2.

Rozhodovací proces

Na základě zpráv o hodnocení rizik a na základě
iniciativy Evropské komise nebo členského státu EU
může Rada EU jednomyslně přijmout rozhodnutí, 
v němž se stanoví, že syntetická droga bude
podléhat kontrolním opatřením a trestnímu postihu ve
všech členských státech EU.

Společná akce poskytuje EU pružný a rychlý
mechanizmus pro řešení problémů s novými
syntetickými drogami. Existence tohoto mechanizmu
však nebrání jednotlivým členským státům v tom,
aby zaváděly kontrolní opatření na národní úrovni
podle vlastního uvážení, dojde-li k odhalení nové
látky z předmětné skupiny. 

Společná akce se vztahuje k novým syntetickým
drogám, které nejsou v současné době uvedeny 
v seznamech Úmluvy OSN o psychotropních
látkách z roku 1971.

(1) Ihned po externí evaluaci připravila Evropská komise
legislativní iniciativu pro rozšíření a zvýšení účinnosti tohoto
mechanizmu.
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Během období své existence propracovala agentura EMCDDA svoji pozici styčného bodu mezi vědou,
praxí a politikou. K základním činnostem EMCDDA proto patří monitorování a analýza protidrogových
strategií a politik na úrovni národní a EU, jakož i hodnocení jejich dopadu na drogovou situaci. 

Na tomto poli EMCDDA zkoumá právní, institucionální a finanční systémy, které jsou v praxi používány
jednotlivými státy i na úrovni EU pro řešení drogových problémů. EMCDDA rovněž funguje jako informační
zdroj pro osoby odpovědné za vytváření protidrogové politiky. K tomuto účelu se využívají souhrnné studie 
a analýzy aktuálních témat. 

Priority pracovního programu pro období 2004–2006 zahrnují: přípravu nástrojů k monitorování protidrogové
politiky, zlepšování analýz právního rámce a příslušné protidrogové politiky, příspěvek k hodnocení
protidrogových strategií a akčních plánů EU. 

Legislativa týkající se drog

EMCDDA shromažďuje údaje o protidrogové legislativě jednotlivých států i na úrovni EU. Nepostradatelným
nástrojem pro monitorování a analýzu těchto údajů je Evropská databáze zákonů o drogách (European Legal
Database on Drugs — ELDD). 

ELDD je umístěna na internetových stránkách EMCDDA. Tento volně přístupný veřejný archiv poskytuje
okamžité informace o protidrogové legislativě v EU, Norsku a kandidátských zemích. Umožňuje mimo jiné
přístup k originálním textům a k profilům jednotlivých zemí, obsahujícím údaje o legislativě a o nejnovějších
trendech. 

K dispozici jsou také podrobnější studie o protidrogových zákonech. Tyto studie byly vypracovány ke
konkrétním tématům, která jsou důležitá z důvodů vědeckých nebo politických.

Prot idrogové s trategie a pol i t iky na úrovni  národní a EU
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Strategie a akční plány

V boji proti drogovým problémům se stále zvyšuje
důležitost protidrogových strategií a akčních plánů
na národní úrovni spolu s národními koordinačními
mechanizmy. EMCDDA je podrobně monitoruje 
a připravuje srovnávací studie zabývající se cíli,
koordinačními postupy, hodnocením, informacemi 
o drogách a aplikací protidrogové politiky. 

EMCDDA rovněž pomáhá monitorovat
celoevropské protidrogové strategie a akční plány 
a jejich postup. Za tímto účelem poskytuje Evropské
komisi významnou technickou pomoc při přípravě
rámce pro evaluaci. 

Jedním z hlavních příspěvků agentury EMCDDA 
k procesu evaluací je poskytnutí informací
o výchozím stavu nebo „informační momentky“
(snapshot), které obsahují přehled drogové situace
a opatření protidrogové politiky při zahájení
daného akčního plánu. Přehled je připraven 
ke srovnání s obdobnou „informační momentkou“,
vztahující se k situaci při ukončení akčního plánu.
Tímto způsobem lze sledovat příslušné trendy 
a vývoj situace. 

Studie protidrogové politiky

Informace a jejich analýza mají klíčový význam pro
úspěch protidrogové strategie a politiky. EMCDDA
se proto snaží o interpretaci zjištěných trendů 
a charakteristik vývoje a o jejich zasazení do
příslušného kontextu. Za tímto účelem jsou
prováděny analytické studie protidrogové politiky. 

Studie se zabývají širokou škálou záležitostí včetně
aktuálních aspektů protidrogové legislativy, výdajů
veřejných rozpočtů pro tuto oblast, protidrogových
strategií a koordinačních mechanizmů, jakož 
i nástrojů aplikovaných v boji proti drogám v rámci
celé EU. 

Studie umožňují EMCDDA poskytovat aktuální
přehledy a porovnání protidrogové politiky mezi
jednotlivými zeměmi. Cílem je pozitivně přispět 
k procesu hodnocení a rozhodování v této oblasti. 
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Agentura EMCDDA by nebyla kompletní bez sítě Reitox, Evropské informační sítě o drogách 
a drogové závislosti. Tento rozvinutý mechanizmus umožňuje shromažďování a výměnu informací o
drogách v Evropě a sdružuje kontaktní místa specializovaná na drogovou problematiku, která se
nacházejí v členských státech EU, Norsku, kandidátských zemích a při Evropské komisi. Reitox je
rozhodující oporou pro práci EMCDDA.

EMCDDA a členské státy v agentuře sdružené působí prostřednictvím svého zastoupení ve správní radě 
a vědeckém výboru. Tímto způsobem mají možnost zdokonalovat pracovní postupy používané v síti Reitox 
a zároveň nesou odpovědnost za produkty a výstupy z této sítě. 

Priority v rámci pracovního programu pro období 2004–2006 zahrnují: konsolidaci a zlepšování kvality dat ze
sítě Reitox a zprávy z činnosti této sítě, důraz na zvyšování kapacity sítě v rozšířené EU.

Kontaktní místa

Národní kontaktní místa sítě Reitox (national focal points: národní monitorovací střediska) představují hlavní
rozhraní pro práci s informacemi, nacházející se mezi EMCDDA a členskými státy této agentury. Kontaktní místa
mají proto dvojí úlohu. Na jedné straně představují v rámci kompetencí veřejné správy národní úřední orgán,
který předává informace o drogové problematice agentuře EMCDDA. Na druhé straně jsou pod vedením
EMCDDA představiteli a propagátory sítě Reitox ve svých domovských zemích. 

EMCDDA se spoléhá na kontaktní místa jako na zdroje informací a odborných znalostí. Obdobným způsobem
je vytvářen vztah mezi kontaktními místy a jejich vlastními národními sítěmi pro monitorování drogové situace, 
z nichž jsou získávány údaje a know-how. 

Rei tox
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Výstupy a příprava zpráv

Kontaktní místa pravidelně předávají agentuře
EMCDDA statistické údaje, kvalitativní informace 
a výroční zprávy za příslušný stát, týkající se
hlavních trendů v drogové problematice a vývoje 
v dané zemi. Tyto vstupy slouží k analýze na úrovni
EU. Kontaktní místa dále na národní úrovni rozšiřují
informace o drogové problematice pocházející 
z úrovně celoevropské. 

Metody zpracování zpráv v síti Reitox a její struktury
umožňují kontaktním místům ve stále širším rozsahu
vkládat informace za jejich zemi elektronicky přímo
do systému ukládání a vyhledávání dat agentury
EMCDDA. 

Kvalita informací je zajišťována hlavně díky
konsenzuálně dohodnutým návodům a nástrojům
pro shromažďování údajů. EMCDDA vyhodnocuje
kvalitu všech údajů obdržených ze sítě a výsledky
individuálně projednává s kontaktními místy. 

Rozšiřování kapacity

Odborná úroveň vztahující se k určitým oblastem
drogové problematiky se může v jednotlivých
zemích výrazně lišit. Aktivity zaměřené na
rozšiřování kapacity, k nimž patří například školení
a odborné výměny, jsou proto přímo integrovány
do programů sítě Reitox. Kontaktní místa s nižší
úrovní specializace v určité oblasti tak mohou
získávat odborné znalosti a dovednosti od
zkušenějších partnerů. Za stejným účelem také
fungují pracovní skupiny složené ze zástupců
různých kontaktních míst, která mají dobré odborné
zázemí v konkrétní oblasti. Pracovní skupiny
připravují nové indikátory, klíčové soubory dat 
a zkoumají nové oblasti činnosti. 

Řízení sítě

Ve funkci koordinátora sítě spolupracujících subjektů
organizuje EMCDDA pravidelná setkání vedoucích
kontaktních míst, na nichž se projednávají plány,
vyměňují se poznatky a diskutuje se o vývoji 
v jednotlivých oblastech. Každodenní komunikaci
mezi EMCDDA a kontaktními místy usnadňuje
extranet sítě Reitox, což jsou internetové stránky s
omezeným přístupem, sloužící k výměně informací a
dokumentaci mezi jednotlivými partnery sdruženými
v síti. 
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Publikace

Publikační program EMCDDA je jedním z hlavních
výstupních míst pro zveřejnění poznatků a výsledků
práce Centra. Tištěné publikace zahrnují výroční
zprávy o drogové problematice a specializované
vědecké nebo tematické publikace rozdělené do
čtyř konkrétních řad. Informace převážně
syntetického charakteru jsou publikovány ve
zpravodaji, který vychází každé dva měsíce, a dále
ve formě briefingů k protidrogové politice. Program
usiluje o rovnováhu a komplementaritu mezi
produkty ve formě tištěné a on-line. 

Činnosti s výstupy on-line

Internetové stránky EMCDDA na adrese
http://www.emcdda.eu.int jsou bránou ke všem
informacím, které tato agentura vyprodukuje.
Cílem je zajistit rychlý přenos informací ke všem
příjemcům s použitím nejmodernější technologie.
Ke klíčovým produktům činností s výstupy on-line
patří: podrobné výroční zprávy, publikace a tištěný
materiál ve verzích ke stažení, databáze údajů
vztahujících se k drogové problematice, možnosti
předplacených služeb, představení pracovního
programu EMCDDA, odkazy na partnerské
organizace v celém světě. 
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Kvalitní informační služba

EMCDDA zajišťuje kvalitní informační službu 
o drogách a drogové závislosti v Evropě pro EU 
a její členské státy. Komunikace a rozšiřování
informací tudíž patří k nejdůležitějším činnostem
agentury. 

Informace produkované Centrem jsou
zpracovávány tak, aby vyhovovaly různým cílovým
skupinám včetně: 

• osob odpovědných za protidrogovou politiku 
a jejich poradců, 

• odborníků v praxi a specialistů na drogovou
problematiku, 

• výzkumných pracovníků v oboru drog 
a drogové závislosti.

Práce EMCDDA je k dispozici i sdělovacím
prostředkům a veřejnosti. 

Centrum se ve stále vyšší míře obrací k evropským
občanům v jejich vlastním jazyce prostřednictvím
vícejazyčných výstupů. 

Všechny produkty jsou připravovány v konzistentní
podobě vyjadřující image organizace. 
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Vztahy ke sdělovacím prostředkům

Mediální program agentury EMCDDA je postaven
na dvou základních principech: zvyšovat povědomí 
o EMCDDA jako o evropském referenčním zdroji
pro drogovou problematiku a poskytovat novinářům
kvalitní informační služby. Konkrétní činnost spočívá
ve vytváření solidních vztahů s novináři,
provozování informační politiky vstřícné vůči
sdělovacím prostředkům a monitorování tisku.
Internetové stránky EMCDDA obsahují oddíl
nazvaný Služby pro zpravodajství a média (News
and media services), jehož prostřednictvím mají
novináři možnost okamžitého přístupu k nejnovějším
tiskovým zprávám a k produktům agentury. 

Marketing

Marketingové aktivity EMCDDA jsou organizovány
ve třech oblastech: dialog s klienty, propagační
činnost a distribuce. Interakce se skupinami klientů,
zajišťovaná prostřednictvím průzkumu trhu,
napomáhá Centru v úsilí o přizpůsobení produktů
potřebám uživatelů. Výstupy jsou na veřejnosti
propagovány prostřednictvím celé řady kanálů, 
k nimž patří brožury, informace k novým produktům
a další propagační postupy. Centrum uplatňuje
cílenou distribuci, která zajišťuje, aby správný
produkt dorazil ke správnému klientovi rychle 
a efektivně z hlediska vynaložených nákladů. 

Akce

EMCDDA pořádá konference na vysoké úrovni,
které jsou zaměřeny na témata politického významu
i na záležitosti týkající se vlastních pracovních
programů Centra. Takovéto akce jsou
nepostradatelnými pro výměnu názorů a odborných
poznatků s klíčovými subjekty rovněž pracujícími 
v drogové problematice. Akce dále slouží 
k propagaci vysoké úrovně práce Centra. 

Služby pro orgány na národní úrovni 
a na úrovni EU 

Hlavním cílem EMCDDA je uspokojovat informační
potřeby orgánů na národní úrovni a na úrovni EU,
zejména s ohledem na osoby odpovědné za
vytváření protidrogové politiky a jejich poradce.
Centrum poskytuje informace pro rozhodovací
procesy na bázi proaktivní i retroaktivní, k čemuž
jsou využívány specificky připravované briefingy 
a konkrétní služby. 
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Informační technologie a provozní s lužby

Informační technologie

Tým pro informační technologie (IT) je odpovědný za rozvoj a udržování infrastruktury EMCDDA v oblasti IT,
poskytování poradenství souvisejícího s IT pro jednotlivé projekty a za správu služeb a databází
provozovaných on-line. 

Provozní služby

Tým provozních služeb odpovídá za lidské a materiální zdroje, finanční a účetní provoz, plánování
a hodnocení, jakož i dokumentaci a archivy. 

Dokumentační služba provozuje Dokumentační a informační středisko EMCDDA, což je specializovaná
knihovna otevřená pro veřejnost obsahující komplexní soubor materiálů k drogové problematice. K dispozici je
rovněž elektronická informační služba pro potřeby pracovníků EMCDDA a externích uživatelů, která funguje 
s využitím nejnovějších technologií. Tímto způsobem je zajištěn přístup do katalogů knihovny, externích
databází k drogové problematice a k periodikům zveřejňovaným on-line. 

Personál a rozpočet

Na počátku pracovního programu 2004–2006 bylo v EMCDDA zaměstnáno přibližně 80 pracovníků z
celé EU. Personál je veden výkonným ředitelem, který je navrhován Evropskou komisí. Jmenování provádí
správní rada na funkční období pěti let, které lze opakovat. 

Financování EMCDDA je stabilně zajištěno v rámci celkového rozpočtu EU. Rozpočet EMCDDA je přijímán
správní radou. 
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Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2004

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (prezentační brožura)

Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství

ISBN 92-9168-186-5

2004 – 18 s. – 21 x 21 cm
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