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Vážený pane předsedo vlády,
na základě naší krátké debaty, která byla součástí jednání Pirátů a ANO 2011 dne
21.12.2017, během které jsme kromě programových průniků řešili i téma Vámi plánovaného
zrušení Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, resp. přesunu celé
agendy pod Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vám posílám některé argumenty hovořící proti
tomuto kroku.
Pokud si dobře vzpomínáte, bavili jsme se v této části debaty o dvou věcech:
a.
Argument samostatnosti a efektivity tohoto meziresortního orgánu včetně kompetencí
dosavadního vedení, konkrétně Mgr. Jindřicha Vobořila, který je výkonným
místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru
protidrogové politiky ÚV.
b.

Vámi zmíněné, leč dle mého názoru pouze virtuální, otázky
transparentního hospodaření v souvislosti s činností tohoto tělesa.

týkající

se

Dovolte mi tedy prosím, obě dvě oblasti adresovat.
a.
Proti záměru přenesení gesce za problematiku pod Ministerstvo zdravotnictví ČR
hovoří čtyři zásadní důvody, proč je tento krok z našeho pohledu špatný:
1. Mezirezortní koordinaci je spíše posílit, nikoliv omezit, jak mi vyplývá z vámi
plánovaného kroku.
Z pozice podřízeného úředníka jednoho rezortu, kterým se má vedoucí následně stát,
nelze řešit témata týkající se policie, legislativy, tvorby sítě služeb, spolupráce s
věznicemi či témata s přesahem na mezinárodní politiku. Úřad vlády dnes řeší politiku
hazardu, tabáku i alkoholu spolu s drogami nelegálními, kde například hazard má
dopady na celní správu a finance, stejně jako nutnost koordinace aktivit okolo
eliminace černých heren a nelegálního hazardu. V oblasti tabáku je zase gestor
Ministerstvo zemědělství ČR a má přesah směrem k daním. Přenesením na rezort
Ministerstva zdravotnictví ČR vzniká skutečné riziko významného oslabení pozice
tohoto koordinačního místa.
Pirátská strana, jak je známo, chce prosadit progresivní změny v protidrogové politice
na základě moderních přístupů. V tomto smyslu neposkytuje zkušenost se spoluprací
s Ministerstvem zdravotnictví ČR záruku. Příkladem je nedořešená situace v oblasti
léčebného konopí a bojkot tohoto systému aparátem rezortu zdravotnictví. V tomto
smyslu je posílení koordinace na úrovni vlády pod Úřadem vlády ČR, včetně
legislativního posílení, jediným schůdným řešením.

2. Tvorba sítě péče
Péče v oblasti nelegálních drog je klíčovým opatření vlády a představuje významné
úspory pro státní pokladnu a záchranu spousty životů. Na rozdíl od všech ostatních

zdravotních i sociálních služeb se v dané oblasti nelze spoléhat na statutární
organizace. Některé klíčové služby jsou téměř ze 100 % pokryty jen nevládními
subjekty. 130 mil. Kč je velice tristní rozpočet, ale i tento rozpočet je klíčový pro
zajištění kontaktních center, která zajišťují první kontakt a programy prevence HIV
žloutenek C a dalších přenosných chorob mezi nitrožilními uživateli drog. Snížení
kvality a dostupnosti služeb by mohlo vést ke zhoršení situace v ČR a negativním
důsledkům, jako jsou např. epidemie infekčních onemocnění či předávkování.
Podle zjištění NKÚ (viz. kontrolní protokol v příloze) je navíc protidrogový dotační
program Úřadu vlády nejtransparentnějším a nejefektivnějším programem napříč
resorty.
3. Monitoring
Z Lisabonské smlouvy vychází povinnost každé členské země zřídit tzv. monitorovací
středisko. Toto je i nyní zřízeno pod Úřadem vlády ČR. V roce 2014 rozhodla vláda,
že toto středisko převezme povinnost vydávat monitorovací zprávu o hazardu každý
rok. České monitorovací středisko je navíc v úzkém propojení s monitorovacími
středisky z celé EU. Opět je zde riziko ztížení koordinace sběru těchto dat z jednoho
úzce vymezeného rezortu.
4. Praktické problémy
Odbor zajišťuje několik projektů, kterých se nechtělo ujmout žádné ze stávajících
ministerstev. Zajišťuje přenos např. EU směrnic do české legislativy, zajišťuje i
povinnou webovou stránku, která je na každé krabičce cigaret www.koureni-zabiji.cz.
Dále úřad zajišťuje tel. číslo na národní linku odvykání kouření.

b) Chtěl bych dále rozptýlit Vaše domněnky, že Národní protidrogový koordinátor Vobořil
nerozděluje finanční prostředky na služby hospodárně či transparentně. Podle pravidelného
auditu i zprávy NKÚ je hospodaření Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České
republiky naprosto transparentní.

Z těchto závažných důvodů, které jsem uvedl, Vás žádám, abyste přehodnotil záměr rušení
této i mezinárodně respektované instituce pod Úřadem vlády, kam dle názoru odborníků i
poslaneckého klubu Pirátů skutečně patří a zároveň podpořil v činnosti dosavadního ředitele,
který prokazatelně na poli drogové problematiky a prevence nejen v ČR odvádí užitečnou,
smysluplnou a hlavně důležitou práci.
V očekávání Vaší odpovědi
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