
Alkohol a tabák ve strategii 
protidrogové politiky 



Situace v ČR 

Časová a místní dostupnost alkoholických nápojů a tabákových 
výrobků je vysoká a pro dospělé osoby v zásadě neomezená.  

Přetrvává vysoká dostupnost alkoholu a tabáku rovněž           
pro nezletilé.  

Cenová dostupnost alkoholických nápojů a tabákových výrobků 
neklesá.  

Zásadní změnu v dostupnosti alkoholických nápojů nepřinesl 
ani zákon na ochranu zdraví před návykovými látkami účinný  
od r. 2017.  

Expozice populace ČR reklamě na tabák je omezená jen           
na místa prodeje, reklama na alkohol je naopak omezena jen         
v minimální míře a přispívá k jeho společenské normalizaci. 
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Doporučení WHO 

 

Daňová a cenová politika týkající se alkoholu 
a tabáku: 

  
 přináší daňové příjmy,  

 snižuje spotřebu alkoholu a s ním spojené škody,  

 oddaluje první zkušenost s alkoholem. 
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Doporučení WHO 

Zákaz nebo omezení expozice reklamy  
na alkoholické  nápoje  u více typů médií: 
 

uvádění a prosazování takových zákazů nebo 
komplexních omezení v reklamě má přínos pro veřejné 
zdraví a pomáhá chránit děti, dospívající a abstinenty 
před nátlakem ke konzumaci alkoholických nápojů, 

snížení dopadu marketingu zejména na mladé lidi          
a dospívající je důležité pro omezování škodlivého 
užívání alkoholu, 

expozice nezletilých atraktivním marketingovým 
technikám je obzvláště znepokojivá. 
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Doporučení WHO 

Posílení omezení dostupnosti  
alkoholu a tabáku: 

 
regulace snižující dostupnost alkoholu a tabáku je zásadní 
opatření k tomu, aby zranitelné a vysoce rizikové skupiny 
neměly snadný přístup k alkoholu a tabáku, 

dostupnost alkoholu a tabáku může mít vliv na sociální 
dostupnost a přispět tak ke změně sociálních a kulturních 
norem, které podporují škodlivé užívání alkoholu, 

výrazně omezená dostupnost alkoholu a tabáku může mít 
vliv na rozvoj paralelního nelegálního trhu. 
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NSPP 2019-2027 

Národní strategie protidrogové politiky 
respektuje základní charakteristiky efektivní 
veřejné politiky, která má charakter: 

 
dosažitelných realistických cílů (společnost bez návykových 
látek je mýtus),  

je založena na humánním přístupu a ochraně lidských práv, 

vychází z evidence, tedy vědecky ověřitelných faktů  
o účinnosti přijatých opatření, 

obsahuje vyvážený poměr mezi preventivně-léčebnými 
opatřeními (oblast snižování poptávky a represivními či 
regulačními opatřeními (oblast snižování nabídky), 

je dlouhodobá. 
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Hlavní principy strategie 

Evropské hodnoty 

Integrovaný přístup v oblasti závislostí 

Vědecky ověřená účinná opatření a dobrá praxe 

Vyvážený přístup mezi svobodou jednotlivce a ochranou 
společnosti 

Vyvážený přístup mezi represivními a preventivními opatřeními 

Cílení dostupných zdrojů prioritně tam, kde hrozí největší škody 
nebo kde lze očekávat nejvyšší veřejnozdravotní zisky 

Koordinovaný postup 
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Cíle 

  Hlavní cíl 
 

Snižování škod vyplývajících z existence 
návykových látek vč. alkoholu a tabáku             
a závislostního chování ve společnosti              
a eliminace negativních dopadů, tj. včetně 
dopadů na zdraví, sociální oblast a na veřejný 
pořádek a veřejné rozpočty. 

 

8 



Cíle 

Cíle jednotlivých strategických oblastí 
 

Předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování. 

Minimalizace nepříznivých zdravotních a sociálních 
důsledků závislostního chování pro jedince a společnost. 

Zlepšení zdraví, sociálního stavu a celkové kvality života   
a podpora uzdravovacího procesu a sociální reintegrace. 

Regulace nabídky návykových látek a expozice 
hazardnímu hraní. 
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Definované oblasti NSPP 2019-2027 

Primární prevence 

Snižování rizik 

Léčba a sociální začleňování 

Regulace a snižování dostupnosti 

Koordinace 

Financování 

Informace, výzkum, evaluace 

Mezinárodní závazky, zkušenosti, spolupráce 
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Alkohol a tabák 

Webové stránky NMS 
https://www.alkohol-skodi.cz/ 

https://www.koureni-zabiji.cz/ 

 

 

Webové stránky služeb 
https://www.alkoholpodkontrolou.cz/  

https://koncimshranim.cz/ 

http://www.f63.cz/ 

Národní linka pro 
odvykání kouření, 
pilotně rozšířená                        
o problematiku alkoholu           
a hazardního hraní  

800 350 000 

www.bezcigaret.cz/  
 
  

Projekty EU / WHO EU 
RARHA 

MOPAC 

Localize it!  
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Děkuji za pozornost. 

Mgr. Jarmila Vedralová, 

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku 

 

opk@vlada.cz  

mailto:opk@vlada.cz

