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Zdroj: Užívání tabáku v České republice 2017, Státní zdravotní ústav, 2018  



K užívání tabáku v ČR 

 

 

 

 

 
 

V dospělé populaci v ČR v roce 2017 celkem: 

 25,2 % kuřáků (muži: 30,8 %, ženy: 19,9 %) 
 

téměř dvě třetiny (18,4 %) představovali kuřáci kouřící 
nejméně jednu cigaretu denně (denní kuřáci). 

 

Česká populace kouří převážně klasické cigarety.  

Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření 
je malý.  

Elektronické cigarety kouří 5,2 % současných kuřáků, 

bezdýmný tabák užívá 2,5 % populace.   
Zdroj: Užívání tabáku v České republice 2017, Státní zdravotní ústav, 2018  

 

 

 
 

Z dlouhodobého hlediska: 
i přes izolované roční odchylky lze ve sledovaných 
letech (2012 – 2017) pozorovat snížení prevalence 
kuřáctví u dospělé populace.  
 



K užívání tabáku u dětí a mládeže v ČR 

Např. podle studie GYTS (Global Youth Tobacco Survey; 

celostátně reprezentativní školní průzkum žáků ve třídách 

odpovídajících věku 13 až 15 let realizovaný SZÚ za podpory WHO a 

CDC v roce 2016): 

• 21,2 % žáků (21,3 % chlapců a 21,1 % dívek) v současné době 

užívá nějaký tabákový výrobek. 

• 19,2 % žáků (18,4 % chlapců a 20,0 % dívek) v současné době 

tabák kouří. 

• 4,7 % žáků (6,4 % chlapců a 2,8 % dívek) v současné době užívá 

bezdýmný tabák. 

• 11,2 % žáků (12,5 % chlapců a 9,8 % dívek) v současné době 

užívá elektronické cigarety. 

• 35 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři v jejich domově.  

• 42,9 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři uvnitř 

uzavřených veřejných prostor (pozn.: stav před účinností z. 

65/2017 Sb.) 
Zdroj: Státní zdravotní ústav, 2018 (http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/studie-gyts-2016)  
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K dopadům užívání tabáku v ČR 

Užívání tabáku - nejvýznamnější prokázaná příčina 

poškození zdraví a úmrtnosti, KTEROU LZE 

PREVENCÍ OVLIVNIT 

 

• Tabák způsobuje závislost na nikotinu, významně 
přispívá k celé řadě onemocnění… 

• Podle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v České 
republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním 
tabákových výrobků 16 tisíc lidí. 

• poškození zdraví vlivem kouření se netýká jen kuřáků. 
Expozice tabákovému kouři v prostředí, neboli 
nepřímému kouři, je další důležitou příčinou úmrtí, 
nemocnosti a zdravotního postižení. 

• Společenské náklady užívání tabáku se odhadují až 
100 mld. Kč /ročně. 

 



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Vývoj standardizované incidence a úmrtnosti na ZN 
průdušnice, průdušky a plíce u mužů a žen 
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incidence ZN plic - muži úmrtnost ZN plic - muži
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incidence ZN plic - ženy úmrtnost ZN plic - ženy

NOR 1980-2016 

U mužů dlouhodobě klesá incidence i úmrtnost na zhoubný novotvar plic, opačný 
trend pozorujeme u žen. V roce 2016 bylo onemocnění nově diagnostikováno u 6 782 
lidí (4 478 mužů, 2 304 žen). 

Incidence a mortalita na ZN průdušnice, průdušky a plíce v ČR (MKN-10 dg. C33–C34). 



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Vývoj úmrtnosti na CHOPN 
Počet osob zemřelých v ČR s příčinou smrti CHOPN (MKN-10 dg. J41–J44, J47). 
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Z dlouhodobého hlediska počet úmrtí na CHOPN stoupá, přičemž výrazný nárůst 
můžeme pozorovat zejména v posledních 10 letech, v roce 2017 je CHOPN jako 
úmrtní diagnóza vykázán u 3 395 osob. 



K užívání alkoholu v ČR 

 

 

 

Z dat SZÚ z roku 2016 např. vyplývá: 

• Průměrná roční spotřeba alkoholu na osobu v ČR za rok 

2016 byla 8, 2 l čistého alkoholu (pokud nezahrnuti 

abstinenti) 

• Trvale/celoživotně abstinuje 3, 8 % dospělých. 

• 13,8 % dospělé české populace konzumuje alkohol 

pravidelně  a velmi často (pití denně nebo obden) 

• Časté pití nadměrných dávek alkoholu (binge drinking) 

tj. týdně nebo častěji udává 20% mužů a 5 % žen. 

• 13 % dospělých lze považovat za konzumenty s 

vysokým rizikem, 7 % jsou problémový pijáci, mezi 

nimiž jsou i soby závislé na alkoholu. 
Zdroj: www.szu.cz; www.mzcr.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Současný stav v oblasti spotřeby alkoholu je dlouhodobě stagnující. 

V mezinárodním srovnání patří ČR k zemím s vysokou spotřebou 

alkoholu 
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K užívání alkoholu u dětí a mládeže v ČR 

Z výsledků studie HBSC např. vyplývá: 

• 15letí školáci pijí pivo, víno a tvrdý alkohol výrazně méně často 

než stejně staré děti u nás před deseti či patnácti lety. Alespoň 

jedenkrát týdně se alkoholu napije 17 % mladých Čechů, 

zatímco v roce 2002 přiznávala zkušenost s alkoholem každý 

týden více než třetina dospívajících 34,8 %) – stále však ČR nad 

evropským průměrem 

• Opakovanou opilost přiznává bezmála třetina patnáctiletých 

chlapců a dívek. U české mládeže nedošlo mezi lety 2002 a 

2014 v této statistice k výrazné změně, avšak evropský průměr 

trvale klesá.  

• Zvyšuje se průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí. 

První opilost před dovršením čtrnácti let hlásilo 10 % všech 

respondentů, což je přibližně poloviční hodnota ve srovnání s 

výsledky výzkumu z roku 2002, kdy hlásil brzkou první opilost 

každý pátý školák (20,5 %)                atd. 

 Zdroj: http://zdravagenerace.cz/konzumace-alkoholu; 

Výzkumná zpráva Konzumace alkoholu u adolescentů: Trendy a vývoj v rámci evropského regionu 2002–2014  
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http://zdravagenerace.cz/konzumace-alkoholu
http://zdravagenerace.cz/konzumace-alkoholu
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K dopadům užívání alkoholu v ČR 

Významné negativní dopady nejen v oblasti zdravotní: 

• celosvětově ročně zemřou 3 miliony lidí v souvislosti se 

škodlivým užíváním alkoholu 

• Alkohol je příčinou více než 200 onemocnění a úrazů.  

• Finanční náklady na léčbu (zdravotní pojištění - 

zvýšená potřeba zdravotních služeb) 

• Sociální (dopad na rodiny, nízká produktivita až ztráta 

zaměstnání, zanedbání péče o dítě apod.) 

• Kriminalita - přestupky a trestné činy pod vlivem 

alkoholu 

• celospolečenské náklady užívání alkoholu činily v roce 

2007 16,4 miliard Kč   

 
Zdroj: www.who.int; studie Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v 

ČR v roce 2007 (on-line zde: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/18/3596/Spolecenske-

naklady-uzivani-alkoholu-tabaku-a-nelegalnich-drog-v-CR-2007) 



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Vývoj úmrtí s přímou vazbou na konzumaci alkoholu 
Počet osob zemřelých v ČR na diagnózy s přímou vazbou na konzumaci alkoholu  
(MKN-10 dg. F10, K70, T51: užívání alkoholu, alkoholické onemocnění jater, toxický účinek alkoholu). 
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Úmrtnost s přímou vazbou na konzumaci alkoholu má stoupající trend. Za posledních 20 let 
došlo ke zřetelnému nárůstu a v roce 2017 byly tyto diagnózy vykázány jako úmrtní u 1 868 
osob. 



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Vývoj počtu úrazů pod vlivem alkoholu 
Počet úrazů pod vlivem alkoholu v ČR 

Výkazy A020 2013-2017 
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Počet úrazů pod vlivem alkoholu v čase mírně kolísá bez výrazného trendu, v roce 
2017 šlo o 39 516 případů.  



„Best buys“ podle WHO pro prevenci a kontrolu 

nepřenosných onemocnění 

Užívání tabáku 

Zvýšení daní na tabák. 

Ochrana lidí implementací politik v oblasti 
nekuřáckého prostředí. 

Varování o škodlivosti užívání tabáku. 

Vymáhání zákazů v oblasti reklamy, propagace a 
sponzoringu. 

Užívání alkoholu 

Škodlivé užívání alkoholu 

Zvýšení daní na alkoholické nápoje. 

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů.  

Vymáhání zákazu v oblasti reklamy. 

Zdroj: https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/ncd-new-advocacy-docket-insert3.pdf 



Některá východiska na mezinárodní úrovni – Tabák 

K Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku  

 

 

• Je historicky první právně závaznou mezinárodní smlouvou na 
světě týkající se zdraví 

 

• Zabývá se komplexně bojem proti tabáku – ustavuje pravidla 
např. v oblasti značení a balení tabákových výrobků, jejich 
zdanění, omezení jejich marketingu, ilegálního obchodu s nimi, 
NEKUŘÁCKÉHO PROSTŘEDÍ /čl. 8/ atd. 

 

• ČR smluvní stranou od roku 2012 (č. 71/ Sb. m.s.) 

 

• Pravidelné konference smluvních stran FCTC 

8. konference se uskutečnila v Ženevě 1.- 6.10.2018 

(Přijato např. rozhodnutí ohledně nových tabákových výrobků, 
strategie k posílení implementace FCTC, Globální strategie 
k akceleraci kontroly tabáku: pokrok v udržitelném rozvoji 
prostřednictvím implementace FCTC 2019 – 2025 atd.)   

 
 

 

 



Cenová a daňová 

opatření (čl. 6) 

Zákon č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, 

Ochrana před expozicí  

tabákovému kouři (čl. 8) 

 

Zákon č. 65/2017 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,   

Regulace obsahu tabákových 

výrobků a zveřejnění 

informací o nich (čl. 9 a 10) 

Zákon č. 110/1997 Sb., potravinách 

a tabákových výrobcích... 

Vyhláška č. 261/2016 Sb., kterou se 

stanoví  požadavky na tabákové výr., 

 

 

Balení a značení tabákových 

výrobků (čl. 11) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních; zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška 

č. 261/2016 Sb. atd. 

 

 

  

Reklama, propagace a 

sponzorství tabákových výrobků 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy…, atd.  

  

Prodej 

nezletilým a 

nezletilými 

(čl. 16) 

Zákon 

 č. 65/2017 

Sb.… 

 

 

 

 

 A další oblasti a právní 

předpisy… 

Některé oblasti kontroly tabáku dle článků FCTC a 

současná právní úprava v ČR - příklady 



Některá východiska na mezinárodní úrovni – Alkohol 

Ke Globální strategii WHO k snížení škodlivého užívání 

alkoholu 

1. vedení, informovanost a odhodlání, 

2. opatření na úrovni zdravotních služeb, 

3. aktivity na komunitní úrovni,  

4. politiky a protiopatření týkající se řízení vozidel pod vlivem 

alkoholu,  

5. dostupnost alkoholu, 

6. marketing alkoholických nápojů,  

7. cenová politika, 

8. snižování negativních následků požívání alkoholu a 

intoxikace alkoholem, 

9. snižování dopadu nelegálního alkoholu a neoficiálně 

vyráběného alkoholu na veřejné zdraví, 

10. monitorování a dohled. 

 

+ 4 prioritní oblasti pro globální akci (mobilizace zdrojů, 

odborná podpora a budování kapacit atd.) 



Strategický rámec pro oblast tabáku a alkoholu v ČR 

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory 
zdraví a prevence nemocí  

Národní strategie protidrogové politiky na období 

 2010 – 2018 (v přípravě nová strategie) 

Akční plán 

 k omezení škod 
působených 
alkoholem v 

České republice 
pro období 

 2015 - 2018 

Akční plán 

 pro oblast  
kontroly tabáku v 
České republice 

na období 

 2015 až 2018 + související 

strategie/akční 

plány 



 

Akční plán pro oblast  

kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018 – 

3 CÍLE 

 

1. snížit výskyt současného užívání tabákových výrobků u 

osob starších 15 let do roku 2018 minimálně o 8 % a do 

roku 2020 minimálně o 10 % (a do roku 2025 minimálně o 

30 %)   + 3 dílčí cíle  

 

2. Snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí 

+ 2 dílčí cíle 

 

3. Zajistit další nezbytná systémová a jiná opatření k posílení 

komplexní ochrany před škodami působenými tabákem v ČR 

19 



Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České 

republice pro období 2015 - 2018 

Hlavním cílem: 

 snížení spotřeby alkoholu v populaci ČR a škod 

působených alkoholem. 

 

Mezi dílčí cíle patří: 

1. snížení spotřeby alkoholických nápojů v dospělé populaci o 3,5% 

spotřeby čistého lihu na osobu do roku 2018 a o 5% spotřeby 

čistého lihu na osobu do roku 2020. 

2. snížení prevalence užívání alkoholu u osob mladších 18 let o 3,5% 

do roku 2018 a o 5% do roku 2020 a posunutí věkové hranice první 

zkušenosti s alkoholem o 3 roky do roku 2020.   

3. snižování rizik vyplývajících z užívání alkoholických nápojů.  

4. zajištění dalších opatření nezbytných pro realizaci     protidrogové 

politiky v oblasti alkoholu. 

 

 

  



 

Některé aktivity za rok 2017 u obou akčních plánů 

• Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, který nahradil zákon č. 379/2005 Sb. 

(účinnost dne 31. května 2017)  

 

Jeho cílem je: posílení ochrany veřejného zdraví před škodami 

působenými návykovými látkami, zejména u dětí  

a mladistvých + zkvalitnění právní úpravy v této oblasti.  

( rozšířeny zákazy kouření i na vnitřní prostory provozoven 

stravovacích služeb, vnitřní zábavní prostory, úprava míst prodeje 

tabákových a souvisejících výrobků, posílení vymahatelnosti atd.) 

 

Pozn.: - pokusy o novelizaci zákona č. 65/2017 Sb. v Parlamentu ČR  

ve smyslu zmírnění zákazů kouření: 

Aktuálně: senátní tisk č. 319 – senátní návrh předložen 08/2018 senátorem I. Valentou 

a dalšími – na programu jednání na schůzi Senátu 15.11.2018 
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Některé aktivity za rok 2017 u obou akčních plánů 

• V roce 2017 kampaň MZ  

 

• Dokončena transpozice “ nové“ tabákové směrnice č. 2014/40/EU 

/hlavní gesce MZe/ – 03/2017 MZd vydána prováděcí vyhláška č. 

37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do 

nich a bylinných výrobcích určených ke kouření 

• V rámci dotačních programů MZd a Úřadu vlády byly podpořeny 

některé projekty na zvýšení informovanosti veřejnosti o škodách 

působených tabákem a alkoholem atd. (vč. rozvoje aktivit Centra 

veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF 

UK a VFN v Praze a SZÚ, podpory provozu a propagace Národní 

linky pro odvykání kouření) 

• MZ průběžně zajišťovalo činnost Mezirezortní pracovní skupiny k 

problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem 

/MPS KOTA/ a Meziresortní pracovní skupiny pro snížení škod 

působených alkoholem /MSP SPA/   atd. 
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Priority v rámci revitalizace akčních plánů  

Zdraví 2020 - TABÁK 

1. Příprava nového Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku  
na období 2019 –  2021 

2. Omezení užívání tabákových a souvisejících výrobků na 
straně poptávky - prostřednictvím informovanosti 
veřejnosti o škodlivosti tabákových a souvisejících výrobků 
a obecně tématu kontroly tabáku a omezení expozice 
reklamě a propagaci tabákových a souvisejících výrobků 
 

3. Dostupná a kvalitní léčba závislosti na tabáku a ukončení 
jeho užívání a podpora dalších služeb pro odvykání kouření 
(v rámci MPOWER sady opatření -"nabídnout pomoc při 
odvykání užívání tabáku") 
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Priority akčních plánů v rámci revitalizace Zdraví 2020 

ALKOHOL 

 

1. příprava Akčního plánu k omezení škod působených 
alkoholem pro období 2019 – 2021 
 

2. Informovanost veřejnosti v oblasti škod působených 

alkoholem 

 

 

3. snížení škod působených alkoholem 
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DĚKUJI 

ZA POZORNOST 
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