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Stanovisko SNN ČLS JEP k dalšímu pokusu převést mezirezortní nástroj pro koordinaci 
protidrogové politiky pod jeden resort 
 
 
Dovolujeme si vyjádřit postoj odborné společnosti k dalšímu pokusu o převedení meziresortního 
nástroje pro koordinaci protidrogové politiky pod jeden resort. Respektujeme zcela právo 
státního aparátu provádět svou vlastní restrukturalizaci, jako odborná společnost ale cítíme 
nutnost upozornit na některé momenty s dopadem na kvalitu péče o závislé v této zemi. 
 
Současný stav, kdy zodpovědnosti více resortů jsou integrovány dvěma odděleními na úřadu 
vlády, se vytvářel relativně dlouho, nebyl výsledkem jednoduchých manažerských rozhodnutí, 
ale vznikal konfrontací se zkušeností, s daty a s širokou odbornou podporou a máme za to, že po 
sérii zkušeností s rozdělením agend mezi jednotlivé resorty se daří poslední roky držet stav, kdy 
protidrogová politika naší země je vyvážená, vede k dobré multidisciplinární síti služeb pro 
závislé a má dobré výsledky, které jsou mimo jiné ve světě oceňovány. Změnu tohoto stavu 
vnímáme jako argumentačně velmi slabou a zbytečně rizikovou. 
 
Jsme nuceni upozornit, že již nyní, snad v konečné fázi covidové pandemie, jsme na rozhraní 
nového stavu problému užívání návykových látek. Jsme daleci toho, abychom předčasně mluvili 
o katastrofě, reálně ale skutečně může dojít ke zhoršení stavu užívání návykových látek v 
důsledku různých dopadů pandemie, s dosud neznámým vývojem nelátkových závislostí 
zejména u mladých lidí. Stav za tímto rozhraním bude zcela jistě záviset mimo jiné na tom, jak 
kvalitní bude systém péče o závislé, jak kvalitní bude systém prevence a jak kvalitní bude systém 
koordinace národní politiky a systém monitoringu. Nechápeme, proč v této nejisté situaci máme 
měnit zavedené fungující struktury a vystavovat se riziku dekompenzace. 
 
Dovolujeme si proto doporučit zachovat stávající stav (nebo naopak posílit mezirezortnost 
koordinačního orgánu ještě větší nezávislostí v podobě samostatné agentury), v nejbližších letech 
se soustředit na pečlivou analýzu dopadů pandemie na návykové chování, opřít se ve zvládání 
potíží o stávající fungující systém služeb a teprve po pečlivé analýze (domníváme se, že 
optimální doba by mohla být 5 let) zvážit případné změny v koordinaci národní protidrogové 
politiky.  
 
 
 

za výbor SNN ČLS JEP 
MUDr. Jakub Minařík, předseda  

                                          
 

Společnost pro návykové nemoci 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
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