Věc: Interpelace ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama ve věci plánovaného přesunu
Odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo zdravotnictví ČR
Předkláda: PhDr. Ivan Bartoš, PhD. - poslanec Parlamentu ČR, předseda České pirátské stany

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás přímo ve věci plánovaného kroku vlády, ve které jste ministrem. Jedná se o naprosto
neodborný zásah do fungování Odboru protidrogové politiky, respektive jeho přesunu z Úřadu vlády na
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tento krok je dle názoru odborné veřejnosti i Pirátů nebezpečný.
V minulých týdnech jsem komunikoval s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem. Obracím se nyní i na
Vás. Na vládu jsem zaslal dopis, ve kterém jsem uvedl 4 relevantní oblasti, které jsou tímto plánovaným
a hlavně již zahájeným krokem zásadně ohroženy. Věřím, že i můj dopis byl s Vámi konzultován a s
výhradami i rizikem dopadů jste obeznámen.

Příklady oblastí z dopisu premiérovi (nebudou načteny na plénu kvůli časovému limitu interpelace)
1.
Z pozice podřízeného úředníka jednoho rezortu, kterým se má Národní protidrogový koordinátor Jindřich
Vobořil 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.
2.
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, žloutenky typu C a dalších přenosných chorob
mezi nitrožilními uživateli drog. Hrozí, že odbor o tyto finance přijde.
3.
Z Lisabonské smlouvy vychází povinnost každé členské země zřídit tzv. monitorovací středisko. Toto
je nyní zřízeno pod zmíněným odborem na Úřadu 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.
Odbor zajišťuje několik projektů, kterých se nechtělo ujmout žádné ze stávajících ministerstev - zajišťuje
přenos např. EU směrnic do české legislativy. Co s těmito bude?

Žádám Vás tedy o reakci na mé následující otázky v této věci:
1.
Jak vznikl záměr této restrukturalizace a kdo byl jejím iniciátorem? Existuje záznam z nějakého
jednání a důvodová zpráva k tomuto rozhodnutí?
2.
Pokud by mělo nakonec k přesunu dojít, existuje jasný plán začlenění veškeré agendy Odboru
protidrogové politiky pod MZ ČR? Je možné opozičním poslancům tento dokument zpřístupnit ve
specifickém režimu?
3.
Kromě rozpočtu odboru, který bude tímto krokem přesunut z ÚV na MZ ČR a dojde tak tedy k
naplnění optické potřeby šetřit na vládě, můžete sdělit konkrétní problémy, v současném pozitivně
hodnoceném nastavení, které přesun řeší a skutečné benefity, které přinese tato restrukturalizace?
4.
Je známo, že se brzy bude připravovat draft nové národní strategie na příští desetiletí. Jak
zajistíte za Ministerstvo zdravotnictví ČR, že tak závažný dokument s dopadem na takto dlouhé období
bude mít dostatečnou pozornost a bude garantovat moderní přístup, když máme bohužel zkušenost s
dlouhodobou neschopností Ministerstva zdravotnictví ČR podobné problémy systémově řešit?
Děkuji za Vaši odpověď, která jistě zajímá jak mě, tak odbornou veřejnost, organizace, které s Odborem
protidrogové politiky pod Úřadem vlády ČR spolupracují i naše mezinárodní partnery v této oblasti.
Ivan Bartoš - Piráti

