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Alkohol a zábava 
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Alkohol mimo kontrolu 
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výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch 
spojených s užíváním návykových látek v r. 2015 
činily 1 707 mil. Kč (v roce 2014 tyto výdaje činily 1 
583 mil. Kč) 

z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem 
bylo vydáno 1 145 mil. Kč a na léčbu poruch 
způsobených nealkoholovými drogami 562 mil. Kč 

 

 



Alkohol mimo kontrolu 

celkem 6,9 % osob v r. 2016 pilo alkohol denně 
nebo téměř denně (11,6 % mužů a 2,4 % žen) a 
denně konzumovalo nadměrné dávky (tj. pět 
nebo více sklenic alkoholu) 1,3 % respondentů 
(2,2 % mužů a 0,4 % žen) 

při přepočtu na celou dospělou populaci ČR 
přibližně 110-120 tis. osob konzumuje nadměrné 
dávky alkoholu denně 

odhad lékařů o počtu alkoholiků dosáhl přibližně 
190–250 tis. osob, z toho přibližně 16–20 tis. do 
18 let 
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Negativní sociální dopady 
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Užívání alkoholu je spojeno s mnoha sociálními 

následky jak pro samotného uživatele alkoholu, tak 

pro jeho blízké okolí i společnost obecně, např.: 
zhoršení sociálních vztahů (rozpad rodin, zhoršení 

partnerských vztahů, omezení komunikace s okolím 

atd.) 

vliv na sociální a vývojovou prosperitu dětí 



Negativní sociální dopady 

Konzumace alkoholu je významně propojena s 
agresivním chováním 

zejména společensky zavážené je násilí páchané 
pod vlivem alkoholu na dětech nebo zneužívání dětí 

V souvislosti s užíváním alkoholu a jeho sociálními 
dopady bývá  často zmiňován jeho významný vliv 
na pracovní výkon a rodinu uživatele 
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Alkohol a násilí na dětech 
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Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že počet 
sexuálního zneužití spáchaných rodinnými příslušníky se 
zvyšuje. Nápadně častý je incest v rodinách alkoholiků a 
alkoholiček 
Čísla z Německa ukazují, že ve 32 % fatálních případů 
zneužití dítěte byl agresor podnapilý 
v Kanadě bylo vyšetřováno nadměrné pití alkoholu u 37 % 
rodin s dohledem OSPOD 
v západní Austrálii byl alkohol a jiné drogy  
v 57 % důvodem pro žádost dítěte o umístění do dětského 
domova 



Alkohol a domácí násilí 
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Přítomnost alkoholu je až u 2/3 všech případů domácího 
násilí 
Ženy, které uvedly, že jejich partner se opije jedenkrát až 
dvakrát týdně či častěji, měly zkušenost s násilím z jeho 
strany v 65 % až 73 % případů, zatímco ty, jejichž partner 
(téměř) nepije alkohol a nebo se neopije nikdy nebo jen 
výjimečně, pouze v cca 10 % případů 
Z výzkumu realizovaného v USA (Institute of Alcohol  
Studies) vyplynulo, že zvýšení cen alkoholu snižuje 
pravděpodobnost těžkého násilí vůči ženám. Studie taktéž 
uvádí, že zvýšení ceny alkoholu o 1% je spojeno s 5% 
snížením rizika být obětí domácího násilí 



Kriminalita pod vlivem alkoholu 

Alkohol je s ohledem na působení na psychiku 
člověka, zahrnující uvolnění zábran a zdůraznění 
negativních rysů osobnosti včetně agresivních 
projevů, považován za významný kriminogenní 
faktor 

Podíl trestné činnosti spáchané pod vlivem 
alkoholu se stabilně pohybuje v rozmezí  
10 – 13 %. 
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Kriminalita pod vlivem alkoholu 

Násilná kriminalita byla podle policejních statistik 
páchána v posledních letech v 15 - 18 % pod 
vlivem alkoholu (o 5 % vyšší podíl než u celkové 
kriminality) 

Z násilné kriminality bylo nejvíce trestných činů 
pod vlivem alkoholu zaznamenáno u úmyslného 
ublížení na zdraví – v r. 2015 celkem 1044 
případů a TČ nebezpečného vyhrožování – v r. 
2015 celkem 385 skutků 
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Kriminalita pod vlivem alkoholu 

Největší podíl trestných činů spáchaných pod 
vlivem alkoholu tvořily dle policejních statistik v 
roce 2015: trestné činy ohrožení pod vlivem 
návykových látek a opilství (49 %), nedbalostní 
dopravní nehody (17 %), úmyslné ublížení na 
zdraví (7 %) a výtržnictví (6 %) 
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Vývoj kriminality v letech 2010–2015 
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130 744 
135 168 133 373 

142 207 141 336 

126 083 

17 290 17 168 16 130 15 265 15 466 14 489 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet všech objasněných trestných činů Počet objasněných trestných činů pod vlivem alkoholu



Počty trestných činů spáchaných pod 
vlivem alkoholu v r. 2015 
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Dopr. nehody silniční - 

nedbalostní; 2465 

Úmyslné ublížení na zdraví; 

1044 

Výtržnictví; 824 

Maření výkonu úředního 

rozhodnutí; 549 

Nebezpečné vyhrožování; 

385 

Poškozování cizí věci; 348 

Krádeže v jiných objektech; 

204 

Násilí proti úř. osobě a 

orgánům veř. moci, 

policistovi; 183 

Porušování 

domovní 

svobody; 156 
Krádeže mot. vozidel 

dvoustopých; 137 

Loupeže ; 104 

Ostatní ; 1053 

Ohrožení pod vlivem 

návyk. l., opilství; 7037 



Možná řešení 

Omezit konzumaci alkoholických nápojů a snížit s tím 
související rozsah trestné činnosti a negativních 
sociálních a zdravotních dopadů lze dosáhnout 
postupy doporučenými WHO: 

snížením dostupnosti alkoholických  

cenotvorba 

snížením poptávky po alkoholických nápojích 

léčebnou intervencí 
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Možná řešení 

odpovídající a stabilní financování protidrogové 
politiky například formou státního fondu 

dlouhodobé a plošné celostátní informační 
kampaně zaměřené na podporu veřejnosti v 
abstinenci a zletilých v konzumaci alkoholu s 
akceptovatelnou mírou rizika 

zvýšení regulace a zdanění alkoholických výrobků 

15 



Možná řešení 

posílení společné „zdravotní lobby“ u 
politické reprezentace k podpoře principů 
integrované protidrogové politiky 

zvýšení aktivity státních orgánů v postihu 
nalévání a prodeje alkoholu osobám 
mladším 18 let 

Minimální cena za gram alkoholu pro 
spotřebitele 
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Děkuji za pozornost 


