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Závislost je lidská - každý má svůj herák, nebo koks 
Ne každý herák, nebo koks musí řešit politika 

Kde je míra, kdy musí zasáhnout do lidského chování veřejná správa?  

Co řešíme – závislosti, nebo její 
dopady? 



Očekávání občanů vs potřeby 
státu 

Ochrana dětí 

 Zdravotní dopady 

  Veřejný pořádek  

   Společenské náklady 

    Trestná činnost pod vlivem 

 



Co kdo může, má řešit – stát, obec, 
občanské iniciativy a jak to 
koordinovat? Má své místo evidence? 

1. Co může policie –státní, městská – jaké máme očekávání 

2. Kde je role obce  - koordinace, evidence, městské vyhlášky, komunitní 
spolupráce 

3. Role nevládních subjektů a zdravotnických zařízení 

4. Práce s mládeží 

5. Pomoc obětem násilí – nejen ženy, ale i děti! 
 

 

 



 
Rizikové formy závislostního chování 
mezi dospělými 
 

 
Denní kuřáci                             1,5–2,1 mil. 

Rizikové pití alkoholu                 1,5–1,7 mil. 

Problematické užívání psychoaktivních léků   1,25–1,45 mil. 

Intenzivní uživatelé konopných látek                  350–465 tis. 

Lidé užívající nelegální drogy (pervitin a opioidy) rizikově   
43–46 tis. 

Osoby v riziku problémového hraní                    170–220 tis. 
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Výskyt závislostního chování mezi 
dětmi a dospívajícími 
 

 
 11 % 13 - až 16letých studentů uvádí pravidelné nebo 

denní kouření tabáku 

 39 % 16letých studentů pilo v posledních 30 dnech 
nadměrné dávky alkoholu  

 24 % 16letých studentů užilo v posledních 12 měsících 
nelegální drogu,  

 11 % dospívajících hrálo v posledních 12 měsících hazardní 
hry o peníze 
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Kriminalita spojená se závislostmi 
 

 

Tabák  
nelegální výroba cigaret   
krádeže kvůli získávaní prostředků na cigarety  
porušení zákazu kouření  
     

Alkohol 
podání alkoholu nezletilému 
řízení a dopravní nehody pod vlivem alkoholu 
úmyslné ublížení na zdraví 
domácí násilí 
krádeže kvůli získávání prostředků na alkohol 
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Kriminalita spojená se závislostmi 
 

 

Opiáty a pervitin  
nedovolené nakládání a výroba   
krádeže kvůli získávaní prostředků na drogy  
řízení a dopravní nehody pod vlivem drog 
     

Konopí 
nedovolené nakládání  
nedovolené pěstování 
šíření toxikomanie 
řízení a dopravní nehody pod vlivem konopí 
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Kriminalita spojená se závislostmi 
 

 

Hazard 
provozování nedovolené hazardní hry 
podvod a zpronevěra  
krádeže kvůli získávaní prostředků na hazardní hry 
     

Srovnání 
Nejvyšší procento trestných činů a přestupků je pácháno 
pod vlivem alkoholu – Například domácí násilí a násilné 
trestné činy jsou až ve dvou třetinách pod vlivem 
alkoholu 
 

 

                                                           

 

   
 

9 



Financování závislostní politiky  
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Státní rozpočet 

Rozpočty krajů 

Rozpočty obcí 

STRUKTURA VÝDAJŮ NA ZÁVISLOSTNÍ POLITIKU 
V R. 2020 



Problémy a výzvy závislostní politiky  
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 Nevyhovující systém dotací – různost zdrojů, financování 

z centra, nikdo nemá zodpovědnost za síť pomoci, 

nezaručený objem finančních prostředků, admin 

náročnost bez kontroly věcného plnění a další.  

 Mizivá koordinace – národní, komunitní, napříč 

institucemi – chybí místní evidence, nejsou komise s 

kompetencí, pomáhající služby neumí kooperovat s 

represí 

 
 



Problémy a výzvy závislostní 
politiky  

Nevyhovující legislativa – kompetence, pravomoci, 
trestní právo vs přestupkové a další 
Chybí síť pomoci v oblasti alkoholu 
Naopak existují specialisté na úrovni na straně 
represe i na straně pomoci 
Na národní úrovni existuje dobrá evidence 
Síť pomoci v oblasti nelegálních drog je efetkivní a 
dostupná 
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Aktuální stav sítě pomoci závislým 
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 Síť vznikla v 90. letech minulého století spontánně 

 Primárně byla zaměřena na pomoc injekčním uživatelům 

drog 

 Postupem času vznikají centra pro pomoc gamblerům 

 Stále chybí služby tzv Harm Reduction pro závislé na 

alkoholu i hazardu 

 Naprosto nedostatečná je péče o osoby s tzv. duální 

diagnózou 



Aktuální stav sítě adiktologických služeb 
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 Typy služeb a intervencí nejsou zastoupeny rovnoměrně 

 Velmi špatná je například dostupnost substituční léčby 

 Umístění jednotlivých center nereflektuje skutečné potřeby 

klientů 

 Neexistuje systematická spolupráce všech aktérů závislostní 

politiky 



Optimální stav sítě adiktologických 
služeb 
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Síť adiktologických služeb se tvoří na základě 

komunitního plánování tak, aby pro území každého 

kraje obsahovala všechny typy adiktologických 

služeb, které budou dostupné pro všechny cílové 

skupiny. Financování této sítě musí garantovat stát. 



Tvorba sítě adiktologických služeb 
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 Síť služeb nelze vytvářet z centra 

 Zjišťování potřebnosti konkrétního typu služby je 

proces, který musí začínat na obcích 

 Odbor protidrogové politiky má k dispozici 

podrobnou metodiku 



Ostatní služby 
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 Základní síť služeb garantuje stát bez finanční 

spoluúčasti obcí a krajů 

 Obce a kraje v samostatné působnosti mohou 

reagovat na nově vzniklé potřeby a financovat 

služby nad rámec základní sítě 



 
„Je lepší zapálit jen jednu svíčku, 
než proklínat temnotu.“ 
 
    Lao-c' 
 
 
 
 



Děkuji za pozornost. 
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