Úřad vlády České republiky
Odbor protidrogové politiky

V Praze 22. prosince 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi sdělit Vám aktuální informace týkající se jednotného informačního systému
pro adiktologické služby – AdiData – a plánu pro následující léta.
V rámci projektu RAS, který byl ukončen k 31. 8. 2021, byla dokončena revize stávajícího
systému výkaznictví (UniData). Nový způsob výkaznictví prostřednictvím systému Adidata
byl řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou finalizovány dokumenty, které
od roku 2022 redefinují jak podobu výkonů, tak podobu závěrečných zpráv.
Seznam a definice výkonů prošla vývojem v rámci pracovní skupiny projektu IP-RAS a
také testováním ve vybraných organizacích, jejichž připomínky byly průběžně zohledňovány. Finální dokumenty byly následně předloženy hlavní pracovní skupině projektu IP-RAS,
která je schválila v polovině roku 2021. Hlavní pracovní skupina byla rovněž informována
o načasování přechodu na nový systém výkaznictví v první polovině roku 2021, přičemž
tato informace byla oficiálně zveřejněna dne 29. června 2021 na webových stránkách projektu (viz https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/novy-system-vykaznictvi-jiz-od-roku2022/). Střešním organizacím byl rovněž zaslán e-mail s žádostí, aby své organizace
o tomto přechodu a načasování informovaly. Termín přechodu na nový systém zazněl také
na závěrečné konferenci projektu IP-RAS a workshopech na téma „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“, které byly realizovány v srpnu 2021.
Informační systém v rámci zachování kontinuity navazuje na systém stávající a nedochází
k významným změnám. Provedené změny mají vést ke zjednodušení systému výkaznictví, k odstranění jeho nedostatků a také k větší flexibilitě, která reflektuje stávající trendy
v oblasti poskytování adiktologických služeb. Ačkoliv na sebe tyto systémy navazují, mají
provedené změny dopad na podobu závěrečných zpráv, které bude třeba dokládat v rámci
vyúčtování dotačního řízení za rok 2022, tj. do 15. února 2023. Je tedy nezbytné se
na nadcházející změny včas připravit, nastavit a přizpůsobit tomu své informační systémy
a další náležitosti.
V návaznosti na uvedené mi dovolte stručné shrnutí harmonogramu přechodu na nový
systém výkaznictví a závěrečných zpráv:
1. 1. 2022 – plánovaný začátek vykazování v novém systému,
15. 2. 2022 – podání závěrečných zpráv za dotační rok 2021 ve stávající podobě, tj. v původní elektronické aplikaci (viz dotace-protidrogovapolitika.cz),
15. 2. 2023 – podání závěrečných zpráv za dotační rok 2022 pouze v nové podobě,
tj. v nové elektronické aplikaci (viz dotace-protidrogovapolitika.cz) – viz dále.
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Níže odkazované dokumenty obsahují jak novou podobu závěrečné zprávy, tak seznam a
definice nových výkonů, ale také podrobnou metodiku vykazování, včetně definice jednotlivých klíčových pojmů a veličin.
Tyto dokumenty naleznete zde:
 Seznam a definice výkonů. Dostupné na:
https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/06/Seznam-adefinice-vykonu-metodika-adi.pdf
 Závěrečné zprávy. Dostupné na: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wpcontent/uploads/2021/06/zaverecne-zpravy.pdf
 Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb. Dostupné na:
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogovapolitika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
I přesto, že může každá organizace nadále výkony vykazovat ve svém systému, je nezbytné jej přizpůsobit metodice nového systému výkaznictví (viz výše). Z tohoto důvodu
doporučujeme postupný přesun do nového systému – AdiData – ve kterém bude zajištěná
veškerá potřebná technická podpora, včetně dalšího rozvoje, a to i za účelem uživatelské
přívětivosti. Uvedená podpora bude poskytována pro uživatele aplikace zdarma a to přes
e-mailovou adresu podpory adidata@vlada.cz.
Podpora aplikace UniData a UniData Lite bude ukončena v prvním čtvrtletí roku 2022, tedy
v nich bude stále možné reportovat závěrečné zprávy za rok 2021. Aplikace UniData uživatelům poběží i nadále a je možné jí využívat při zpětných pohledech do minulých let,
avšak nikoliv pro výkaznictví dotačního řízení na r. 2022. Provoz aplikace UniData Lite
bude ukončen vzhledem ke končící podpoře webhostingu. Z pohledu organizací je tedy
nutné všechny výstupy, které je nutné zachovat pro přehledy o výkonech a uživatelích
za minulá léta, vyexportovat do vybraných formátů, které aplikace umožňuje a uložit a zálohovat v rámci ICT infrastruktury dané organizace. Odbor protidrogové politiky bude nadále podporovat a rozvíjet pouze jednu aplikaci – AdiData. Z toho vyplývá, že za dotační
řízení na rok 2022 nebude možné odevzdat závěrečné zprávy ve stávající podobě, protože nebudou kompatibilní s novým systémem výkaznictví ani s novou podobou závěrečných zpráv.
Aktuálně se pracuje na zajištění vhodné podpory aplikace AdiData tak, aby bylo co nejdříve možné začít pracovat na odstranění případných nedostatků, které zcela běžně provází
spuštění software do ostrého provozu, a zároveň, aby bylo možné jej dále průběžně rozvíjet.
Aplikaci samotnou je již možné začít používat, a to tak, že na stránkách adidata.cz zaregistrujete Vaší organizaci a po obdržení registračního e-mailu se přihlásíte. Základní práce
s aplikací, včetně prvotního nastavení, je popsaná v manuálu, který je ke stažení na úvodní stránce aplikace adidata.cz.
S případnými dotazy se neváhejte obrátit na uvedenou kontaktní adresu adidata@vlada.cz.
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Věřím, že se vzájemnou spoluprací a zapojením podaří zajistit plynulé fungování nové
aplikace a její rozvoj za účelem uživatelské přívětivosti.
Předem Vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Mgr. Jarmila
Vedralová

Digitálně podepsal Mgr. Jarmila
Vedralová
Datum: 2021.12.22 13:07:32 +01'00'
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