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Závislost/návykové chování – 
fenomén způsobující problémy 

závislosti se prolínají  

alkohol a tabák způsobují problémy v rozsahu 
společenských nákladů vyšší než nelegální drogy 

 - tabák 33,1 mld. Kč 

 - alkohol 16,4 mld. Kč 

 - nelegální drogy 6,7 mld. Kč 

 - hazard až 16,4 mld. Kč 

vysoká spotřeba alkoholu mladistvými 

dopady hazardu řeší systematicky tato vláda 
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Problémy - národní i komunální úroveň 

odhad počtu osob v riziku vzniku závislosti 

 - tabák cca 2 mil. osob 

 - alkohol cca 1,2 mil. / vysoké riziko 640 tis. osob 

 - konopí 200 tis. / vysoké riziko 80 tis. osob 

 - opioidy a pervitin 45 tis. osob 

 - patologičtí hráči až 110 tis. osob 

 

integrace protidrogových politiky na místní a 
národní úrovni je standart v zemích EU 
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ESPAD 2015 

Výskyt rizikového chování 
mezi 16letými v roce 2015 
v číslech 

• 66 % šestnáctiletých 
studentů někdy v životě 
kouřilo cigarety, 29,9 
% kouřilo v posledních 30 
dnech; 

• 95,8 % studentů 
ochutnalo v životě 
alkohol, v posledních 
dnech pilo alkohol 68,5 
%; 

• 37,4 % studentů 
vyzkoušelo v životě 
nějakou nelegální drogu, 
nejčastěji (36,8 %) 
konopné látky 

• 9,1 % studentů hrálo 
v posledních 12 měsících 
hazardní hry, odhadem 
je mezi šestnáctiletými 
přibližně 2,7 % v riziku 
vzniku problémového 
hráčství 
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Integrovaná protidrogová politika – již 
11 zemí EU integrovalo politiky 
(většinou původní západní země) 

První revize Národní 
strategie protidrogové 
politiky na období 2010-
2018 

 

- integrace politiky v 
oblasti hazardního hraní a 
prevence patologického 
hráčství  

- integrace strategie k 
omezení škod působených 
alkoholem 

Druhá revize Národní 
strategie protidrogové 
politiky na období 2010-
2018 
 

- klade důraz na téma 
kontroly tabáku, a to v 
souvislosti s posílením 
integrativního pojetí 
politiky ČR  
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Akční plány 

- AP pro hazard  - AP pro alkohol (MZ) 

- AP pro tabák (MZ) - AP pro nelegální drogy 

 

Akční plány chtějí přispět ke snižování počtu 
konzumentů, míry či dostupnosti návykových látek 

Cílem akčních plánů je propojit problematiku závislostí 
a především rozpohybovat státní správu, respektive 
pokud možno všechny klíčové hráče, a to i včetně 
provozovatelů samotných, aby se aktivně podíleli na 
zlepšení situace 

6 



Shotened name of the whole presentation 

Prioritní zaměření protidrogové politiky 
– nová národní strategie 2019 - 2028 

1. Politika založená na důkazech a dostupných vědeckých 
informací (evidence based), vyvážená, zaměřená na 
splnitelné cíle – politika postavená na konceptu 
minimalizace škod a rizik 

2. Zajištění financování – výše, koordinace národního a 
místního, forma a stabilita, hodnocení 

3. Zlepšení koordinace a propojení/integrace jednotlivých 
politik  

4. Výraznější zaměření na koordinaci a spolupráci při 
tvorbě místních strategií a AP postavených na 
dostupných datech – podpora získávání lokálních dat 
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Prioritní zaměření protidrogové politiky 
– primární zaměření na mladší 18 let v 
podtextu 

AP nelegální drogy 

- zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů 

- zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost adiktologické péče 

AP hazard 

- rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče (postupný vznik a podpora 
krajských programů pro patologické hráče) 

- propagovat a zvýšit povědomí o službách v cílových populacích 

AP alkohol 

- Snížit dostupnost alkoholu, 

- Snížit rizika vyplývající s užívání alkoholických nápojů 

- Zvýšení dostupnosti péče 

- zvýšení kontrolní činnosti a vymahatelnosti týkající se zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let věku 

AP tabák 

- Snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí  

- Zajistit nezbytná systémová a jiná opatření k posílení komplexní ochrany před škodami 
působenými tabákem v ČR 
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Aktualní témata 

AP nelegální drogy 

- zaměřit se na problémové užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů 

- zvýšit celkovou dostupnost substituční léčby v ČR 

AP hazard 

- rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče (postupný vznik a podpora 
krajských programů pro patologické hráče) 

- propagovat a zvýšit povědomí o službách v cílových populacích 

AP alkohol 

- zvýšení kontrolní činnosti a vymahatelnosti týkající se zákazu prodeje alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let věku 

- realizace aktivit vedoucích k financování zdravotních služeb poskytovaných osobám s 
adiktologickou poruchou ze systému veřejného zdravotního pojištění 

AP tabák 

- zajištění stabilních a pravidelně aktualizovaných webových stránek ohledně služeb pro odvykání 
kouření, na které bude na baleních tabákových výrobků odkazováno (www.koureni-zabiji.cz)  
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Aktuální významná témata 

léčebné konopí 

- zvýšení dostupnosti 

- úhrada z veřejného zdravotního pojištění 

česko-německá epidemie rozšíření užívání pervitinu 

- nárůst užívání v příhraničních regionech 

- chybí substituce pro uživatele pervitinu 

testování odpadních vod a následné testování žáků 

- zvolený postup rozborů a testování je v rozporu se základními 
principy účinné preventivní práce 

financování 

- zapojení místních a krajských rozpočtů do financování služeb pro 
uživatele drog a patologické hráče 
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Projekty OPK 

HA-REACT 

evropský projekt „Joint Action on HIV and Co-infection 
Prevention and Harm Reduction" (HA-REACT) 

účastní se jej Národní monitorovací středisko pro drogy 
a závislosti. 

IP RAS 

systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 
v rámci integrované protidrogové politiky 

projekt je prvním samostatným a velkým projektem v ČR 
financovaným z ESF v oblasti protidrogové politiky a 
řešení problémů spojených se závislostmi a závislostním 
chováním 
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Projekt  ESF – Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 12 

Síť službe  - zjišťování potřebnosti, 
dostupnosti (KA 2.1) 
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KA 2.4 

Řízení projektu KA 6 

Diseminace a propagace výstupů  KA 5  

Vzdělávání   
 
- služeb 
(práce s      
klienty) 
 
- KPK, MPK 
 

- zmc. 
veřejné 
správy 
 

         KA 3 
 
 

Analýza 
legislat. 
Systém. 
rámce 
 
KA 1 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
systémových 
změn 
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