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Úvod 

 Podnětem ke zpracování tohoto příspěvku je 
pokus o nalezení nové cesty ke koordinaci 
drogové problematiky, jejíž potřeba vyplývá ze 
změny přístupu, reprezentované zněním 
nového ZÁKONA ...  

 Jeho účelem je pak snaha upozornit na 
problémy, které PRAVDĚPODOBNĚ nová 
zákonná úprava přinese, nebo může přinést… 

 Tady to nevyřešíme. Ale začít situaci řešit 
třeba je… 



ZÁKON (379/2005 Sb.) 

 § 22, Územní samosprávné celky 

 2) Obec v samostatné působnosti 

 podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje se 
státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky; 

 v případě potřeby a ve spolupráci s orgány kraje zpracovává a přijímá místní plán protidrogové 
politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce; 

 v případě potřeby se podílí na financování programů protidrogové politiky a kontroluje účelné 
využití těchto finančních prostředků; 

 v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci 
místního protidrogového koordinátora, případně zvláštní iniciativní nebo poradní orgán; 

 

 § 23, Krajský a místní protidrogový koordinátor 

 (2) Místní protidrogový koordinátor 

 napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky; 

 koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního plánu 
protidrogové politiky; 

 spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 
návykových nemocí. 



ZÁKON (65/2017 Sb.) 

 § 29 

 Územní samosprávné celky 

 

 (2) Obec v samostatné působnosti provádí 

protidrogovou politiku na území obce. 

V případě potřeby může zřídit funkci místního 

koordinátora pro protidrogovou politiku. 

 



Několik poznámek 1 

Z prostého porovnání obou zákonů je patrné, že 

nový zákon je mnohem stručnější, takže: 

 Bude nutná jiná podpora pro realizaci 

protidrogové politiky na místní úrovni (místo 

zákona jako vodítka – metodika a vzdělávání – 

role krajů a RVKPP – případně jiných subjektů); 

 Bude nutné v rámci této metodické podpory s 

obcemi více komunikovat; 

 Bude nutné požadavky na spolupráci více 

diverzifikovat… 

 

 



1/ Jiná podpora pro realizaci 

protidrogové politiky na místní úrovni: 

 Zapojení více aktérů (Asociace krajů, SMO 
apod.): 
 Zatím se na úrovni Jč kraje neděje 

 Aktualizovat Metodiku…: 
 To by nemělo být složité – aktualizovat odkaz na 

zákonná ustanovení, více odkazů na dobrou praxi a 
zkušenosti z minulých období; 

 Zavést systémově pojatý model vzdělávání MPK: 
 Ani to by nemělo být složité – Jč kraj dlouhodobě 

podporuje (konference, spec. vzdělávání MPK – i 
dalších pozic – kurátoři apod., vzdělavatelé z praxe, 
poskytovatelé služeb… 

 



2/ Bude nutné v rámci této metodické 

podpory s obcemi více komunikovat 

 Na úrovni Jč kraje se děje: 

 „Model spolufinancování…“; 

 Zpracovávání krajské strategie; 

 Spolupráce při zpracovávání místních drogových 

strategií, nebo ZZ; 

 Další konzultace – i v souvisejících oblastech – 

SPRSS a sociální služby obecně, vyloučené 

lokality, oblast primární prevence… 

 

 



3/ Bude nutné požadavky na spolupráci 

více diverzifikovat 

Rozlišovat mezi: 

 velikostí obcí/ území; 

 Město 200 000 obyvatel vs. obec 10 000 (ORP 20 

000); 

 rizikové sociální situací na daném území  

 lokality, další jevy – prostituce apod.; 

 

Je zmíněno v „Metodice…“ 
 

 



zásady  závěrem  
 

 nechtít moc, abychom dostali aspoň něco – 
což souvisí s tím, jaká je reálná potřeba 
OBCE, nikoli naše… Hlavní – nezatěžovat 
administrativou tam, kde to není potřeba.  

 každý má svého dost (zprávy, analýzy, 
vzdělávání…), leccos jde substituovat 
(strategie * SPRSS, např.), vzdělávání lze 
zaměřit více prakticky – s ohledem na náplň 
MPK (na přímou práci a klientem …), což bude 
akceptovatelnější pro vedení – ale i PRAXI 

 



Děkuji za pozornost 

 

 

… 


