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Testy na přítomnost návykových látek v moči realizované Centrem komplexní péče 

v Olomouckém kraji 

 

 Služba je poskytována klientům zejména na základě dohody s OSPOD (orgán sociálně-právní 

ochrany dětí), případně PMS (probační a mediační služba). Je určena především bývalým uživatelům 

návykových látek, u kterých je ze strany OSPOD či PMS důvodná obava z pokračujícího užívání drog.  

Testování je prováděno z moči klienta ve speciální testovací místnosti Centra komplexní péče. 

Klient poskytuje vzorek moči v přítomnosti pracovníka, následně test provádí klient sám za 

asistence pracovníka.  

Oprávněným pracovníkem je zde Bc. Michaela Geržová, Dis. nebo Mgr. Adéla Zaťková, 

které o výsledku testu následně klientovi vyhotoví písemnou zprávu. V případě nepřítomnosti 

oprávněných pracovníků se testy nerealizují. 

 

Testování je poskytováno pouze předem objednaným klientům. 

 

Pravidla pro testování: 

1) Na testování se klient/ka musí předem v Centru komplexní péče v Olomouckém kraji 

objednat (přes pracovníka PMS, OSPOD, telefonicky, mailem či osobně) nejpozději však 24 

hodin před samotným testováním. 

 

2) Standardně klientovi/klientce poskytujeme zdarma 1 test týdně, v některých případech lze 

realizovat až 2 testy týdně. Možnosti kapacity testování je nutné ověřit u pracovníka centra. 

 

3) Realizace testu se provádí na adrese Dolní náměstí 2 v Olomouci v pracovních dnech pondělí 

až pátek od 9:00 max. do 17:00hod. Klient/ka proto nebývá objednán/a na pozdější hodinu 

a po této hodině není testování prováděno. 
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4) Délka provedení testu je cca 30 minut, proto je třeba, aby se klient/ka dostavil/a na testování 

přesně ve stanovenou dobu. Pokud se klient/ka s příchodem do centra opozdí déle než 15 

minut po sjednané době, je centrum oprávněno testování neposkytnout. 

 

5) Klientovi/klientce, který/á opakovaně (3x a více) odvolá v centru dohodnuté testování později 

než 24 hodin předem nebo se na testování nedostaví vůbec, nebude testování dále 

poskytováno (minimálně 2 měsíce) a klient/ka bude odkázán/a na služby jiné organizace. 

 

6) Před prvním testováním je v centru třeba, aby klient/ka prokázal/a svoji totožnost dokladem 

s fotografií (např. občanským průkazem). 

 

7) Pokud má při realizaci testu pracovník centra podezření, že došlo ze strany klienta/klientky 

k manipulaci s močí (např. že je moč studená atp.), má právo testování odepřít a doporučit, 

aby se klient/ka k testování dostavil/a později, např. v ten samý den o hodinu později. Od 

klientů je vyžadováno, aby minimálně polovina kelímku byla naplněna močí. 

 

8) V případě pozitivního výsledku testu, který bude např. v rozporu s tvrzením klienta/klientky, 

že neužíval/a žádnou látku, je možné provedení testu opakovat např. s hodinovým odkladem. 

V tomto případě si klient musí uhradit náklady spojené se zakoupením testu v lékárně. Testy 

lze koupit v Lékárně u sv. Mořice, která se nachází 5 minut chůze od Centra komplexní péče 

na ulici Opletalova (č. p. 475/6). Cenová relace testů je níže uvedena (cena se může měnit): 

 

Balení obsahuje  2 testy na stanovení metamfetaminu z moči - cena je 105,-Kč (1ks 

cca 53,- Kč). Lékárna uvádí, že není problém objednat a nachystat i testy na stanovení více 

složek, ceny jsou pak vyšší např. test na stanovení 5 drog z moči pak 229,-Kč. 

 

Další možnost k zakoupení testu je Lékárna U Spasitele na adrese Dolní nám. 51 

(naproti Centra komplexní péče v OLK). Cca 1minutu chůze od Centra komplexní péče. Zde 

lze zakoupit MET drogový test k detekci extáze, pervitinu a metamfetaminu. Tento test 
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stojí 69 Kč nebo také THC drogový test k detekci marihuany/THC.  

Cena je 67 Kč. 

 

9) O výsledku testování je vyhotovena zpráva, která je určena pro potřeby klienta, OSPOD, PMS 

apod. V případě žádosti může centrum klientovi/klientce vystavit i druhý originál zprávy. 

 

10) V prostorách centra je zákaz volný pohyb psů a jiných osob než klientů centra. Ve 

vážných individuálních případech, po předchozí domluvě s pracovníkem centra, je možnost 

udělení výjimky.  

 

11) V případě, že se klient během tří měsíců osobně či telefonicky nespojí s klíčovým 

pracovníkem, bude toto považováno za aktuální ukončení spolupráce. Klíčový pracovník po 

této době zpracuje závěrečnou zprávu, kterou odešle příslušnému sociálnímu pracovníkovi 

na OSPOD. 

 

Dodatek k testování:  

Paralelně s testováním klienta může probíhat i poradenství/spolupráce s psychologem/ 

terapeutem /sociálním pracovníkem. Klient může služeb využít dle své potřeby a jsou mu 

nabídnuty v rámci prvního setkání s pracovníkem centra.  

 

Samotná sezení jsou zaměřena na poradenství v oblasti užívání návykových látek nebo dluhové 

problematiky či na jinou oblast, která je pro klienta důležitá. Na termínech a tématech sezení se klient 

domlouvá s pracovníkem Centra komplexní péče – psychologem / terapeutem nebo sociálním 

pracovníkem. Testování a poradenství probíhá zpravidla ve stejný den v pořadí testování, 

poradenství. Tyto intervence probíhají pokaždé u dvou různých pracovníků. Obsah sezení 

s psychologem zůstává důvěrný a nemá žádný dopad na výsledky testování.  
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Kontakt: 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji  

Dolní náměstí 2, 779 00 Olomouc 

Tel.: 773 996 916 

 gerzova@podaneruce.cz – oprávněný pracovník k testování, objednávání klientů 

 zatkova@podaneruce.cz – oprávněný pracovník k testování, objednávání klientů 

 

 

Mapka: 
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