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Národní strategie 2010-2018 

  
 

 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 
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Priority Akčního plánu 2013-2015 

• Snížit míru nadměrného pití alkoholu a míru 
(intenzivního) užívání konopí mladými lidmi  
 

• Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání 
pervitinu (metamfetaminu) a opiátů 
 

• Zefektivnit financování protidrogové politiky – 
definovat a zavést systémové změny 
 

• Integrovaná protidrogová politika 
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Zefektivnit financování protidrogové politiky – 
definovat a zavést systémové změny  

Fakta: 
• Zastaralý systém financování prostřednictvím dotací 
• Vícezdrojové financování vede k složitosti, nepřehlednosti a nesystémovosti 
• Finanční zdroje nelze plánovat ani přeskupovat 
Hlavní cíle: 
• Přenastavení systému financování služeb pro uživatele návykových látek a 

změny koordinačních mechanismů. 
• Zpřehlednění financování ze zdravotního pojištění – soustředění do sítě 

specializovaných zařízení  
• Analýza vlivu ESF na financování služeb a jeho řešení 
• Hledání dalších rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů  
• Udržení stávající úrovně prostředků ve státním, krajských a obecních 

rozpočtech  

 
Priority Akčního plánu 2013-2015 
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Priority Akčního plánu 2013-2015 

Snížit míru nadměrného pití alkoholu a míru 
(intenzivního) užívání konopí mladými lidmi  

Fakta: 
• Mírný pokles v užívání pervitinu, heroinu, extáze i halucinogenních hub v u 

16letých; v r. 2011 došlo poprvé k poklesu také v případě konopných látek.  
• ČR ovšem patří k zemím s nejvyšší mírou konzumace alkoholu, včetně 

nadměrného pití alkoholu, a zkušeností především s konopnými látkami 16letými 
studenty.  

 
Hlavní cíle: 
• specifické aktivity pro intenzivní uživatele konopí (léčba a poradenství)  
• legislativní návrh zaměřený na účinnější vymáhání práva v oblasti podávání 

alkoholu mladistvým (379/2005 Sb.) 
• prevence užívání alkoholu a nelegálních drog nezletilými 
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Integrovaná protidrogová politika 
Fakta: 
• Fenomén návykového chování (alkohol, nelegální drogy, hazard) je úzce 

propojen a nelze je oddělovat 
• V praktické rovině již integrace probíhá – prevence rizikového chování, 

adiktologické služby (cílová skupina uživatele NL) 
• Problematika alkoholu a tabáku je řešena odděleně, nedostatky jsou v 

koordinaci a implementaci v oblastech výroby, distribuce a užívání alkoholu  
 

Hlavní cíle: 
• Integrace alkoholu a nelegálních drog do protidrogové politiky 
• Zvýšit dostupnost dat o rozsahu a důsledcích užívání alkoholu a tabáku, o 

realizovaných opatřeních 
• MZ – vytvoří akční plán pro alkohol 
• Realizace studie o dopadech patologického hráčství na českou společnost 

 
Priority Akčního plánu 2013-2015 
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Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání 
pervitinu (metamfetaminu) a opiátů  

Fakta: 
• Problémové užívání drog je v ČR dlouhodobě spojeno především 

s pervitinem (cca. 40 tisíc problémových uživatelů drog, 30 tisíc z nich užívá 
pervitin). 

• Výrazné snížení dostupnosti hlavní látky na výrobu pervitinu v českých 
lékárnách – dovoz léků ze zahraničí  

Hlavní cíle: 
• Rozvoj mezinárodní spolupráce při omezení dostupnosti látek pro výrobu 

pervitinu, zejména léků s obsahem pseudoefedrinu 
• Nová farmakologická léčba a další specifické intervence pro uživatele 

metamfetaminu 
• Zajištění sítě služeb prvního kontaktu  
• koordinace postupu kontrolních inspekčních a správních orgánů v rámci 

kontroly zejména tržnic v příhraničních oblastech 

 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 

Priority Akčního plánu 2013-2015 
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Jindřich Vobořil: voboril.jindrich@vlada.cz; tel. 725 805 865  
Lucia Kiššová: kissova.lucia@vlada.cz; tel. 296 153 349 

www.drogy-info.cz → press centrum 

Děkujeme za pozornost 
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