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Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek
ST 508
1.

V § 28 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Vláda vyhodnocuje výskyt rizikového
a škodlivého užívání návykových látek a návykového chování na národní úrovni,
vyhodnocuje s nimi spojená rizika a přijímá potřebná opatření v rámci protidrogové
politiky.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Součástí Národní strategie protidrogové
politiky je stanovení minimální sítě preventivních programů a programů poskytujících
odbornou péči v oblasti návykových látek a návykového chování včetně zajištění
financování.“.

2.

§ 29 včetně nadpisu zní:
„§ 29
Územní samosprávné celky
a)

b)
c)

(1) Kraj v samostatné působnosti
provádí protidrogovou politiku na území kraje, sleduje výskyt rizikového
a škodlivého užívání návykových látek a návykového chování na území kraje,
vyhodnocuje s nim spojená rizika a přijímá potřebná opatření v rámci
protidrogové politiky; za tím účelem kraj přijímá nejméně jednou za 10 let
krajskou strategii protidrogové politiky, která vychází z Národní strategie
protidrogové politiky,
podílí se na zajištění dostupnosti prevence a odborné péče v oblasti návykových
látek a návykového chování na svém území,
za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území definuje koordinační
mechanismy protidrogové politiky a může zřídit funkci krajského koordinátora
pro protidrogovou politiku.

(2) Obec v samostatné působnosti provádí protidrogovou politiku na území obce,
sleduje výskyt rizikového a škodlivého užívání návykových látek a návykového chování
na území obce, vyhodnocuje s nimi spojená rizika a přijímá potřebná opatření v rámci
protidrogové politiky a podílí se na zajištění dostupnosti prevence a odborné péče
v oblasti návykových látek a návykového chování na svém území. V případě potřeby
definuje koordinační mechanismy protidrogové politiky a může zřídit funkci místního
koordinátora pro protidrogovou politiku.“.

Zdůvodnění:

Vyhodnocení stavu a informace a znalost situace jsou základním předpokladem pro tvorbu
politiky a pro přijímání jakéhokoli rozhodnutí. Nutnost průběžného sledování situace
a monitoring stavu užívání návykových látek je tedy základní nutností a předpokladem pro
jakoukoli diskusi a formulaci politiky. Druhým důvodem je také závazek ČR participovat na
celoevropském systému monitorování a hodnocení situace užívání návykových látek v rámci
sítě REITOX a závazky vyplývající z naší účasti v tomto systému, včetně přístupu k datům
jiných zemí a možnosti tak porovnávat vzájemně situaci a informovat se o vývoji a aktuálních
trendech, včetně naprosto zásadní potřeby sdílení informací mezi zeměmi v oblastech, kde dané
fenomény překračují národní hranice a kde jediným možným východiskem je sdílení informací
a jejich výměna. V návaznosti na to je samozřejmě klíčovým a logickým krokem to, aby ČR
disponovala minimální sítí preventivních a léčebných institucí tak, aby vůbec byla schopna
reagovat na praktickou potřebu vyplývající z rozsahu a závažnosti důsledků spojených
s užíváním návykových látek a dokázala vytvářet politiku a konkrétní strategie schopné
efektivně regulovat a reagovat na hlavní trendy a problémy. V tomto smyslu je však zásadní,
aby nezůstávala koordinační role a zodpovědnost pouze na centrální úrovni, ale bylo zajištěno
adekvátní propojení s úrovní krajů a obcí a současně aby klíčová rozhodnutí skutečně
korespondovala s potřebami a realitou v jednotlivých regionech. Ty se od sebe zásadně odlišují
v různých sociodemografických charakteristikách (nezaměstnanost, kriminalita, úroveň příjmů,
hustota osídlení atd.), souvisejících úzce s užíváním návykových látek. Z toho důvodu je
zásadní, aby došlo k lepšímu propojení všech tří úrovní (centrální, krajská, místní) a aby
jednotlivé koordinační články byly motivovány spolu lépe komunikovat a harmonizovat
postup, včetně opět následného vyhodnocení a monitoringu tak, aby byla zpětná kontrola
dopadu přijatých opatření a vložených veřejných prostředků.
V Praze dne 7.1. 2016
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