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O D B O R  S O C I Á L N Í C H  V Ě C Í  A  Z D R A V O T N I C T V Í  

 
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto 

 

tímto si dovoluji Vás oslovit v záležitosti realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje. 

 

Jihočeský kraj realizuje protidrogovou politiku na svém území od roku 2002, v souladu s patřičnými zákonnými 

ustanoveními. V této oblasti aktivně spolupracuje i s obcemi na jeho území, v největší míře tato spolupráce dosud 

probíhala s obcemi s rozšířenou působností, především prostřednictvím místních protidrogových koordinátorů. 

Nejviditelnější, a nejefektivnější oblastí, kde se Jihočeský kraj angažuje, je spolupráce s poskytovateli 

adiktologických služeb, zaměřených na snižování rizik spojených s užíváním drog a léčbu uživatelů drog. Tuto 

oblast protidrogové politiky také Jihočeský kraj významně podporuje ze svých vlastních finančních prostředků, jeho 

spoluúčast na celkových nákladech těchto služeb činila v roce 2012 cca 35 % celkových nákladů, konkrétně 

5,3 mil. Kč, další významné finanční prostředky jihočeský kraj uvolnil na spolufinancování programů primární 

prevence, především ve školním prostředí (cca 1,3 mil. Kč). 

 

V otázce spolufinancování služeb spolupracuje Jihočeský kraj i s jednotlivými obcemi, do této chvíle se jednalo 

především o obce, na jejichž území protidrogové služby sídlí a poskytují služby, typicky se jedná o obce 

s rozšířenou působností. Ty se na financování protidrogových služeb v roce 2012 podílely celkem 7 %, absolutně 

v součtu částkou 1,064 mil. Kč. Tento stav není v současné době příznivý ani rozvoji, ale již ani udržení stávajícího 

rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Zároveň je tento stav k těm obcím, na jejichž území jsou služby 

poskytovány, nepříliš spravedlivý, neboť tyto služby nejsou poskytovány pouze jejich občanům, ale využívají je 

i občané obcí okolních; typická spádovost služeb, o kterých hovoříme, je zhruba území okresu. 

 

Proto jsme, i na základě inspirace obdobným modelem, který funguje v Libereckém kraji a ve spolupráci se 

zástupci některých samospráv obcí Jihočeského kraje, připravili návrh modelu spolufinancování protidrogových 

služeb všemi obcemi v Jihočeském kraji (dále jen „Model“). 

 

Základním principem tohoto „Modelu“ je podíl všech obcí Jiho českého kraje na financování konkrétních 

služeb, poskytovaných v jejich regionu (za spádovou oblast terénních a ambulantních služeb byl zvolen okres) 

a jejich ob čanům podle jednoduchého klí če. Ten spočívá v částce, vypočtené podle počtu obyvatel obce 

(v jednotkách Kč na jednu osobu, podle charakteru konkrétního druhu služby). 
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Protože jsme se poučili ze slabých míst zmíněného „Libereckého modelu“, na společných jednáních zástupců 

Jihočeského kraje, poskytovatelů služeb a místních samospráv jsme se snažili připravit co nejpřehlednější, 

a zároveň administrativně významně jednodušší systém (realizátoři, zapojení v „Libereckém modelu“ odhadují, že 

více než 30 % vybraných prostředků se rozpustí v administrativě). My jsme si naopak dali za cíl toto nedopustit, 

a udělat vše pro to, aby se co nejvíce prostředků dostalo do výkonu přímé práce s klienty služeb. V tomto ohledu je 

třeba vzít na vědomí, že Jihočeský kraj má 623 obcí, každý okres mezi 70 – 100 jednotlivých obcí, tedy proces 

zasílání žádostí, individuálního projednávání, vyúčtování a následných kontrol, pokud není pojat právě s ohledem 

na administrativní náročnost, může významně zvýšené náklady v této oblasti přinést. Podrobněji je toto popsáno 

v doprovodné metodice. 

 

Další principy modelu jsou: 

 

DOBROVOLNOST Jsme si vědomi toho, že Jihočeský kraj nemá žádné zákonné prostředky, jak obce 

k přistoupení do tohoto „Modelu“ „donutit“, a neměl to ani nikdy v úmyslu. Kraje realizují, stejně jako obce, 

protidrogovou politiku na svém území v samosprávné působnosti. Chceme tedy obce k přijetí tohoto „Modelu“ 

motivovat, a to i tím, že se sami budeme zde popsanými principy a zásadami řídit, a zároveň ve stejném duchu 

budeme, tak jako dosud, spolupracovat s ostatními institucemi, především na celostátní úrovni; 

 

SPRAVEDLNOST Jak již bylo zmíněno, do této chvíle se ze samospráv na území Jihočeského kraje na 

spolufinancování protidrogových služeb podílí především obce s rozšířenou působností, případně další větší města 

či obce. Jejich obyvatelé však nejsou jediní, kteří těchto místních služeb využívají; 

 

PŘEHLEDNOST „ Model“ spolufinancování popisuje jednoznačně, přehledně práva, povinnosti a případně 

odpovědnost všech jeho (dobrovolných) aktérů; 

 

JEDNODUCHOST A EFEKTIVITA V doprovodných přílohách k metodice „Modelu“ jsou nabídnuta jednoduchá, 

typová řešení a vzory hlavních dokumentů – žádosti o příspěvek, smlouvy, návrh realizovat kontroly poskytnutých 

prostředků hromadně, formulář závěrečné zprávy atp. Apelujeme na všechny aktéry, pokud to bude z jejich 

pohledu možné, aby těchto návrhů využili; 

 

ODBORNOST Jako podporované služby jsou zvolené pouze takové služby, které jsou držiteli certifikátu odborné 

způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a jako takové jsou zároveň podporovány z úrovně 

Jihočeského kraje; tedy jsou součástí Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje. Proces 

certifikací odborné způsobilosti služeb je v ČR na vysoké úrovni, a ČR je v této oblasti hodnocena i na mezinárodní 

úrovni jako vzorový příklad; model certifikací je přejímán i dalšími zeměmi v Evropě. Považujeme jej za 

důvěryhodný a akceptujeme jej jako měřítko odborné úrovně jednotlivých služeb. 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starostko, 

žádám Vás tímto o seznámení vašich zastupitelů se zněním tohoto dopisu, a s obsahem dalších materiálů. Kromě 

tohoto dopisu Vám bude v nejbližší době zaslán informativní e-mail, který bude obsahovat podrobnější informace 
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k celé této problematice. Konkrétní shrnutí toho, co přistoupení Vaší obce k Modelu spolufinancování 

protidrogových služeb na území Jihočeského kraje bude konkrétně znamenat, tvoří přílohu č. 2 tohoto dopisu. 

Veškeré materiály, které Vám budou elektronickou poštou k tomuto tématu zaslány, včetně vzorů všech 

prováděcích dokumentů budou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje, věnovaných drogové 

problematice. 

 

V případě jakýchkoli nejasností prosím kontaktujte Mgr. Marka Neruda, krajského protidrogového koordinátora 

(kontakty níže). Kromě telefonické, e-mailové nebo osobní konzultace nabízíme účast na jednání orgánů Vaší 

obce, případně na dalších jednáních. Vzhledem k počtu oslovených obcí nejsme schopni zaručit, že budeme moci 

vyhovět všem žádostem o osobní setkání v navržených konkrétních termínech, nicméně jsme v případě kolize 

termínů připraveni hledat oběma stranám vyhovující řešení. 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, zavedení tohoto modelu obnáší komunikaci s celkem 623 obcemi. Proto si dovoluji 

Vás požádat o shovívavost v případech, kdy dojde k dílčím nepřesnostem či nedorozuměním.  

 

 

 

S pozdravem     (podpis) 
 
Mgr. Petr Studenovský 
vedoucí odboru 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
pracoviště B. Němcové 49/3, České Budějovice 
 

 

 
Kontaktní osoba: 

Mgr. Marek Nerud 

protidrogový koordinátor Jihočeského kraje 

vedoucí oddělení prevence a humanitních činností OSVZ KÚ Jihočeského kraje 

tel.: 386 720 649 

mobil: 606 792 318 

e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz  

 
Webové stránky Jihočeského kraje, věnované drogové problematice:  
Přímý odkaz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=34 6&par[lang]=CS  
Cesta: www.kraj-jihocesky.cz  → sekce Krajský úřad → Odbor sociálních věcí a zdravotnictví → kapitola Sociální 
věci → Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Dopis – společné prohlášení zástupců jihočeského kraje a zástupců samospráv některých obcí 
k Modelu spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje (kopie). 
Příloha č. 2: Přehled služeb, poskytovaných v regionu a konkrétní výpočet finanční částky na jejich podporu. 


