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V Praze dne 11. září 2017 

 

 

 

 

Vážený pane ministře,  

 

jako Asociace nestá tnıćh organizacı ́ poskytujıćı ́ ch adiktologické  a sociá lnı ́ služby pro osoby 
ohrožené  závislostnıḿ chovánıḿ (Asociace A.N.O.) musíme reagovat na současnou podobu návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2018. Zásadně nemůžeme souhlasit se stávající podobou rozpočtové 
kapitoly Úřad vlády (Odbor protidrogové politiky), která se přímo dotýká a bude mít dopad na 
poskytované služby prevence a léčby závislostí (adiktologie). Protidrogová politika je sice malý 
segment politik státu, ale má zcela zásadní vliv na veřejné zdraví. Nadto služby prevence a léčby 
závislostí jsou z 80 % poskytovány právě nestátními organizacemi a mimo nestátní sektor nemají 
žádnou alternativu a dokonce některé typy služeb jako jsou například kontaktní centra a terénní 
programy, které jsou klíčovými službami pro prevenci infekčních onemocnění a ochranu veřejného 
zdraví, jsou provozovány výhradně nestátními organizacemi. 

Stávající služby jsou již dlouhé roky financovány naprosto nedostatečně, což má na jejich 
poskytování vliv v mnoha rovinách, zejména těch kapacitních. I přes dílčí mírná navýšení některých 
rezortních rozpočtů v uplynulých letech tak stále pokračuje trend permanentního nežádoucího 
snižování počtu zaměstnanců v adiktologických službách, kteří pracují přímo s klienty a s jejich 
rodinami. To se děje v situaci, kdy podle Světové zdravotnická organizace (WHO) stoupá počet nových 
případů hepatitidy C, přičemž až 60 % nových případů je diagnostikováno mezi uživateli drog; zde je jedním 
z nejvýznamnějších preventivních nástrojů výměna injekčního materiálu, nabídka testování a 
kontaktování uživatelů prostřednictvím specializovaných programů jako jsou právě výše zmíněná 
kontaktní centra a terénní programy, v nichž však už dlouhodobě chybí dostatek odborného personálu 
a jsou na pokraji svých kapacitních možností. V oblasti míry užívání alkoholu, tabáku a konopných 
látek v populaci je situace podobná – konzumace v České republice u všech tří uvedených látek 
zůstává ve srovnání s ostatními zeměmi EU dlouhodobě vysoká, stále velmi podceňována zůstává 
problematika drog mezi dospívajícími a mladými dospělými. Podle studie ESPAD nelegální drogu 
vyzkoušelo někdy v životě 37,4 % 16letých studentů, nejčastěji šlo o konopné látky (36,8 %). 
Průměrný věk první zkušenosti s konopnými látkami byl 14,5 roku. Co se týče průměrného věku první 
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zkušenosti s cigaretou, byl 11,9 roku, průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu 12,6 roku. 
Tato čísla ukazující nízký věk kontaktu s drogou jsou alarmující. V oblasti patologického hráčství je 
situace podobně neuspokojivá: klesl sice počet heren a provozoven se zvláštním režimem, počty 
rizikových hráčů se však prozatím výrazně nesnižují. V České republice je však doposud jen cca 20 
zařízení, které poskytuje služby problémovým hráčům a jejich rodinám a i jejich personální kapacita je 
nepostačující. Tolik příklady pouze namátkou, bylo by možné jich samozřejmě uvést mnohem více.  

Vítanou zprávu tak byla zpráva o Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve 
veřejných službách a správě, kterým dochází od 1. 7. 2017 k navýšení platových tarifů u sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 23 %. V prostředí vícezdrojového financování 
adiktologických služeb je k realizaci tohoto opatření nezbytné, aby kromě Ministerstva práce a 
sociálních věcí i ostatní rezorty participující na realizaci protidrogové politiky a zejména centrální 
koordinační orgán, tedy Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky, zareagovaly navýšením svých 
dotačních rozpočtů tak, aby toto opatření mohlo být naplněno v praxi jako systémové opatření, jakým 
jistě ze strany vlády České republiky zamýšlelo být.  

Současná situace není udržitelná. Mají-li služby a projekty zaměřené na prevenci a léčbu 
závislostí nadále pokračovat ve své činnosti a plnit tak svou nezastupitelnou funkci a roli ve 
společnosti, je navýšení finančních prostředků zcela zásadní, pro některé ze služeb je to otázka 
existenciální. V minulosti jsme vás opakovaně upozorňovali na potřebu navýšit dotační 
prostředky alespoň o nezbytné minimum 50 mil. Kč. 

Odpověď, která nám z Ministerstva financí ČR přišla prostřednictvím Vašeho náměstka Ing. 
Pavelka, nelze v žádném případě považovat za dostatečnou a relevantní. Reakce Vašeho 
ministerstva se neopírala o žádné analýzy a přehlížela všechny argumenty a fakta, která jsme vám 
předložili. Takový přístup je v rozporu se samotnou politikou Hnutí ANO, které se snaží profilovat jako 
strana, která své instituce dokáže řídit zodpovědně a profesionálně.  

Ministerstvo financí ČR nejenže nevěnuje pozornost žádosti o navýšení finančních prostředků, 
ale navíc nevnímá ani doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která naši 
žádost podpořila. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které předsedá premiér České 
republiky, na svém posledním jednání jednoznačně doporučila vládě a rezortům, aby žádosti o 
navýšení vyhověly a našly ve svých rozpočtech potřebné prostředky. Vaše ministerstvo však na toto 
doporučení žádný ohled nebere, čímž přehlíží téma, které přímo spadá pod předsedu vlády. 

Ministerstvo financí přistupuje ke krátkozrakým řešením a nehledí dostatečně do budoucna, 
přičemž toto chování může mít zásadní následky. Rozhodnutí Vašeho ministerstva bude mít přímý 
dopad na udrženı ́a rozvoj sıt́ě služeb a projektů, jejichž cıĺovou skupinou jsou uživatelé n elegá lnıćh 
návykových lá tek, hazardnı/́patologičtı ́ hrá či, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené  
uvedeným závislostnıḿ chovánıḿ a jejich rodiny.  
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Pane ministře, vyzýváme Vás k opětovnému zvážení našeho požadavku a k nápravě celé 
situace.  Považujeme za zcela nezbytné, aby v souvislosti s navý šenıḿ platů a mezd pro pracovnıḱy 
v sociá lnıćh službách a sociá lnı ́pracovnıḱy došlo k potřebnému navý šenı ́dotačnıćh prostředků také  u 
centrá lnıh́o koordinačnıh́o orgánu, tj. kapitola Úřad vlády, Odbor protidrogové  politiky, a to o nezbytné 
minimum 50 mil Kč.  

 

S poděkovánıḿ a úctou,  

 

 

 

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová   

Předsedkyně A.N.O. -  
Asociace nestá tnıćh organizacı ́poskytujıćıćh adiktologické  a sociá lnı ́služby  

pro osoby ohrožené  závislostnıḿ chovánıḿ  
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