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Návykové látky v České republice 
v roce 2019 
Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti 
užívání návykových látek publikovaných ve Výroční zprávě o stavu 
ve věcech drog v České republice v roce 2019 – shrnuje aktuální situaci 
a vývoj v oblasti protidrogové politiky, uvádí výsledky studií zaměřených 
na rozsah a vzorce užívání drog, shrnuje situaci a změny v oblasti 
prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti 
s drogami a aktuální trendy na drogových trzích. Oproti minulému roku 
zahrnuje více informací z oblasti tabáku a alkoholu (k informacím 
o míře a rozsahu užívání přibyly informace z oblasti dopadů užívání 
nebo nabídky tabáku a alkoholu) a také se věnuje aktuální situaci 
v oblasti návykových látek a adiktologickým službám v období výskytu 
onemocnění COVID-19 na jaře 2020. 
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Národní protidrogová 
politika a její kontext
protidrogová politika
 V květnu 2019 byla vládou ČR schválena nová Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 
chováním 2019–2027 (Národní strategie 2019–2027), která 
plně integruje témata legálních a nelegálních návykových látek 
a nelátkových závislostí. Jejím hlavním strategickým cílem je 
předcházení a snižování zdravotních, sociálních i ekonomic-
kých škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního 
hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i 
nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním 
a dalšími produkty se závislostním potenciálem.

Národní strategie 2019–2027 má 4 priority: posílení prevence 
a zvýšení informovanosti o negativních účincích užívání 
návykových látek a vzniku závislostního chování, zajištění 
kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní 
regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 
posílení řízení, koordinace a efektivní financování. Speciálními 
tématy jsou nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, 
nadužívání moderních technologií a oblast konopí 
a kanabinoidů.

V prosinci 2019 vláda schválila Akční plán realizace Národní 
strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 
chováním 2019–2027 (Akční plán 2019–2021), který je spo-
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lečný pro všechny oblasti (alkohol, tabák, nelegální drogy 
a psychoaktivní léky, hazardní hraní a nelátkové závislosti). 
Akční plán obsahuje celkem 272 aktivit, z nichž 72 vyžaduje 
dodatečné finanční zajištění v celkovém objemu 478,5 mil. Kč 
po celou dobu trvání akčního plánu, tj. 3 roky.

Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách protidro-
gové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
(RVKPP). V současné době má RVKPP 19 členů a je složena 

V letošní výroční zprávě i v tomto čísle Zaostřeno došlo 
k úpravě terminologie směrem k destigmatizaci osob 
užívajících návykové látky. Místo označení injekční 
uživatelé drog je nově používán výraz lidé užívající drogy 
injekčně (LDI) a místo výrazu problémoví uživatelé drog 
výraz lidé užívající drogy rizikově (LDR).
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 V květnu 2019 byla vládou ČR schválena nová Národní 
strategie prevence a snižování škod spojených 
se závislostním chováním 2019–2027 (Národní strategie 
2019–2027), která plně integruje témata legálních 
a nelegálních návykových látek a nelátkových závislostí.

 V prosinci 2019 vláda schválila Akční plán realizace 
 Národní strategie prevence a snižování škod spojených 
 se závislostním chováním 2019–2027 (Akční plán 
 2019–2021), který je společný pro všechny oblasti 
 (alkohol, tabák, nelegální drogy a psychoaktivní léky, 
 hazardní hraní a nelátkové závislosti).

 Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela vyhlášky 
 č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepiso-
 vání, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně 
 připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro 
 léčebné použití. Ta zvýšila přípustné hodnoty obsahu 
 delta-9-THC až na 25 % a CBD až na 23 %. Novelou 
 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
 byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden nárok pacienta 
 na částečnou úhradu léčebného konopí.

 Od dubna 2019 byla zavedena spotřební daň na zahřívané 
 tabákové výrobky, od března 2020 byly zvýšeny sazby  
 spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Od 1. 5. 2020 
 došlo k přeřazení točeného piva konzumovaného 
 v restauračních zařízeních do snížené 10% sazby DPH.
  
 V r. 2019 činily výdaje na integrovanou protidrogovou 

 politiku z rozpočtů státní správy a samosprávy (bez zapo- 
 čítání výdajů ze zdravotního pojištění) celkem 2071,6 mil. Kč 
 (2113,7 mil. Kč v r. 2018). I přes pokles  výdajů ze samo-
 správ o cca 26 mil. Kč a z rozpočtu ministerstva zdravot-
 nictví (MZ) o cca 13 mil. Kč došlo k celkovému navýšení   
 rozpočtu na prevenci, harm reduction, léčbu a sociální  
 integraci o cca 5 mil. Kč, a to zejména díky nárůstu 
 výdajů z rozpočtu RVKPP o cca 42 mil. Kč. 

 Situace v oblasti užívání legálních i nelegálních drog v ČR 
 v obecné populaci je dlouhodobě stabilní, míra užívání   
 alkoholu, tabáku nebo konopných látek  je poměrně vyso-
 ká, což se týká i intenzivních problémových forem užívání. 

 Studie ESPAD z r. 2019 potvrdila pokles prevalence 
 kouření tabáku, užívání alkoholu i nelegálních drog 
 mezi českými dospívajícími, i když ve srovnání s obdobím 
 2011–2015 se pokles zpomalil.

 Míra užívání elektronických cigaret a zahřívaných 
 tabákových výrobků v dospělé populaci je ve srovnání 
 s kouřením tabáku nízká. Mezi dospívajícími je však míra 
 užívání elektronických cigaret srovnatelná s kouřením 
 tabáku a pokles míry prevalence kouření mezi dospívají-
 cími tedy může do značné míry souviset s užíváním 
 elektronických cigaret.

 Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin 
 (metamfetamin), z opioidů jsou to buprenorfin a heroin, 
 ale i různá opioidní analgetika včetně potentního 

 fentanylu. Odhadovaný počet lidí užívajících drogy 
 rizikově zůstává v posledních letech na stabilní úrovni, 
 stále vysoký je podíl lidí užívajících drogy injekčně.

 Zdravotní dopady užívání tabáku a alkoholu jsou značné  
 – ročně je v ČR tabák příčinou cca 18 tis. úmrtí a alkohol 
 cca 6 tis. úmrtí, což představuje souhrnně přibližně 
 čtvrtinu celkové úmrtnosti ČR. Podíl nelegálních drog 
 na celkové úmrtnosti je necelé 1 %.
 
 Situace v oblasti zdravotních důsledků užívání nelegálních 

 drog, zejména pokud jde o výskyt infekčních nemocí jako 
 HIV/AIDS a virových hepatitid nebo úmrtí na předávkování, 
 zůstává na poměrně nízké úrovni. 

 Aktuálně je v ČR téměř 300 programů různých typů 
 poskytujících adiktologické služby. Meziresortnost 
 představuje praktickou překážku jejich fungování v praxi, 
 neboť poskytování různých typů služeb (zdravotní, 
 sociální, výchovně-pedagogické) v rámci jednoho 
 programu naráží na vzájemnou neslučitelnost a nízkou 
 vzájemnou prostupnost jednotlivých resortních rámců.

 Síť adiktologických služeb je stále hodnocena jako 
 nedostatečná – nerovnoměrné je rozložení některých typů 
 specializovaných adiktologických služeb (např. ambulantní 
 léčby, substitučních center a péče o klienty s duální 
 diagnózou). Přetrvává nedostatek ambulantních psycho-
 terapeutů, psychiatrů a dalších lékařů, kteří jsou ochotní 
 pracovat se lidmi užívajícími návykové látky.
 
 Roste nabídka dosud špatně dostupné adiktologické péče 

 specializované na děti a mládež. Zvyšuje se rovněž počet 
 doléčovacích programů s chráněným bydlením. Roste 
 také nabídka léčebných a poradenských intervencí 
 poskytovaných prostřednictvím internetu a s využitím 
 nových technologií, přibývá webových a mobilních 
 aplikací pro uživatele tabáku, alkoholu, nelegálních drog, 
 hazardní hráče a jejich blízké.
 
 Množství distribuovaného injekčního materiálu po několika-

 leté stagnaci v r. 2019 meziročně vzrostlo. V přepočtu 
 na odhadovaný počet LDI celkem to představuje 182 kusů 
 na 1 osobu ročně, což však stále odpovídá střední míře 
 pokrytí podle WHO. Roste počet lidí užívajících drogy 
 injekčně v léčbě virové hepatitidy C.

 Problémem nadále zůstává finanční dostupnost substituč-
 ních léčivých přípravků s účinnou látkou buprenorfin 
 a nízký podíl uživatelů opioidů v substituční léčbě. Způsob 
 úhrady buprenorfinových přípravků ze zdravotního 
 pojištění představuje také zásadní překážku v zavedení 
 substituční léčby buprenorfinem ve věznicích. Stále (říjen 
 2020) se nepodařilo zahájit schválený pilotní naloxonový  
 program mezi klienty nízkoprahových programů. 

 Krátké intervence u adiktologických poruch jsou v praxi 
 dlouhodobě prováděny v poměrně nízké míře a nesyste-
 maticky, přestože jejich provádění je zákonnou povinností 
 všech zdravotnických pracovníků.

Hlavní trendy a události v roce 2019

ze zástupců státních institucí, krajů a zástupců odborných 
a profesních společností a nestátních organizací. Vláda rovněž 
zřizuje funkci národního koordinátora pro protidrogovou politiku.

Politika v oblasti závislostí ve 12 krajích vychází z krajského 
strategického dokumentu specificky zaměřeného na oblast zá-
vislostí, v ostatních krajích je tato oblast součástí širší strategie.
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rok 2019 v číslech
24,9 % osob ve věku 15+ let v současnosti kouří, 
18,1 % kouří denně, 16,4 % jsou bývalí kuřáci, pouze 
58,7 % jsou celoživotní nekuřáci

4,9 % populace užívá denně nebo příležitostně 
e-cigarety, 2,2 % užívají denně zahřívané tabákové 
výrobky

8,5 % osob ve věku 15+ let denně nebo téměř 
denně pije alkohol, 15,9 % epizodicky pije nadměrné 
dávky alkoholu (60 g alkoholu a více při jedné příležitosti 
alespoň jednou týdně nebo častěji), 14,0–18,1 % osob 
pije rizikově; tyto podíly jsou výrazně větší u mužů 
– denně nebo téměř denně pije alkohol téměř 3krát větší 
podíl mužů než žen 

172,5 l alkoholu bylo spotřebováno v ČR v r. 2019 
v přepočtu na 1 obyvatele, což odpovídá 9,9 l čistého 
alkoholu na osobu

9–11 % osob ve věku 15–64 let užilo v posledních 
12 měsících konopné látky

7,5–9,2 % dospělé populace užilo v posledních 
12 měsících konopné látky pro samoléčbu, 2,7–4,7 % 
užilo v posledních 12 měsících konopné látky výhradně 
pro samoléčbu 

1,7–2,5 % dospělých osob užilo v posledních 
12 měsících tzv. CBD konopí a CBD produkty (konopí 
s převahou nepsychoaktivního kanabidiolu a nízkým 
obsahem psychoaktivního THC)

8,5–12,5 % dospělých užilo v posledních 
12 měsících léky se sedativním a hypnotickým účinkem 
a/nebo léky s obsahem opioidů užívané proti bolesti 
získané bez lékařského předpisu nebo je užilo v rozporu 
s doporučením lékaře nebo lékárníka

0,66 % populace ve věku 15–64 let, tedy 45,1 tis. 
osob, užívá rizikově pervitin nebo opioidy, 34,6 tis. užívá 
rizikově pervitin, 5,7 tis. buprenorfin, 3,2 tis. heroin 
a 1,5 tis. jiné opioidy

40,8 tis. osob užívá nelegální drogy injekčně

10,3 % 16letých studentů denně kouří tabák, 
23,6 % 16letých studentů kouřilo tabák v posledních 
30 dnech

19,8 % 16letých studentů užilo v posledních 
30 dnech e-cigarety (bez ohledu na to, zda obsahovaly 
nikotin nebo ne)

38,5 % 16letých studentů pilo v posledních 30 dnech 
nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu 
při jedné příležitosti), 11,7 % to v posledních 30 dnech 
udělalo 3krát nebo častěji

23,8 % 16letých studentů užilo v posledních 
12 měsících nelegální drogu, 23,1 % užilo konopné látky, 
3,5 % sedativa bez předpisu, 3,3 % těkavé látky, 
2,6 % užilo extázi, 1,1 % halucinogenní houby, 1,9 % LSD 
či jiné halucinogeny a přibližně 1 % kokain či pervitin

12,4 % 16letých studentů užilo nelegální drogu 
v posledních 30 dnech, 11,6 % užilo konopnou a pouze 
1,7 % užilo nějakou nekonopnou nelegální drogu

18 tis. úmrtí je ročně způsobeno kouřením tabáku, 
6 tis. úmrtí pitím alkoholu a odhadem 0,5 tis. úmrtí 
užíváním nelegálních drog

783 lidí v r. 2019 zemřelo v souvislosti s alkoholovým 
opojením, z toho ve 214–423 případech šlo o smrtelné 
předávkování

217 lidí v r. 2019 zemřelo pod vlivem nelegálních drog 
či psychoaktivních léků, z toho v 42 případech šlo 
o smrtelné předávkování drogami – v 19 případech 
opioidy, ve 12 případech pervitinem a v 8 případech 
těkavými látkami

42 lidí se smrtelně předávkovalo psychoaktivními léky, 
z toho v 17 případech šlo o benzodiazepiny a v 16 přípa-
dech o zolpidem

94 programů má certifikaci v oblasti školské primární 
prevence rizikového chování, z nich 80 se zaměřovalo na 
prevenci v adiktologii, z nich bylo 52 z oblasti všeobecné, 
20 selektivní a 8 indikované prevence

278 zařízení podle zpráv o realizaci protidrogové 
politiky v krajích poskytuje specializované adiktologické 
služby, z nich je 56 nízkoprahových kontaktních center, 
51 terénních programů, 99 ambulantních léčebných 
programů, 16 center opiátové substituční léčby, 2 stacio-
nární programy, 22 detoxifikačních jednotek, 28 oddělení 
lůžkové zdravotní péče, 15 terapeutických komunit, 
35 ambulantních doléčovacích programů (z nich 23 
s chráněným bydlením) a 5 domovů se zvláštním režimem 
pro osoby závislé na návykových látkách)

7,5 mil. ks stříkaček bylo v r. 2019 distribuováno 
mezi lidi užívající drogy injekčně (meziroční nárůst 
o 520 tis. ks)

2071,6 mil. Kč činily účelově určené výdaje 
na protidrogovou politiku bez započítání zdravotního po-
jištění (1746,9 mil. Kč ze státního, 241,9 mil. Kč 
z krajských a 82,8 mil. Kč z obecních rozpočtů), z toho 
56 % tvořily výdaje na oblast prosazování práva, 
15 % na snižování rizik, 12 % na léčbu uživatelů drog, 
4 % na prevenci, 4 % na následnou péči a 1 % na koordi-
naci, výzkum a evaluaci

3,9 tis. osob bylo zadrženo, přibližně 4,0 tis. stíháno, 
3,1 tis. obžalováno a 2,6 tis. odsouzeno za tzv. primární 
drogové trestné činy

14,5 tis. trestných činů (z celkového počtu 
93,2 tis. objasněných trestných činů), tj. 16 %, bylo spáchá-
no pod vlivem návykových látek (z toho 79 % pod vlivem 
alkoholu a 21 % pod vlivem nealkoholových drog)

258 indoor pěstíren konopí a 234 varen pervitinu bylo 
odhaleno v r. 2019

52 látek bylo hlášeno v Systému včasného varování 
před novými psychoaktivními látkami, z toho 16 vůbec 
poprvé
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1 Aktuální údaje za r. 2019 nejsou k dispozici ze tří krajů. Údaje za Stře-
dočeský kraj (pozice MPK zřízena ve 22 z celkem 26 obci) a Olomoucký 
kraj (13 z celkem 13 obci) jsou za r. 2018, údaj za Moravskoslezský kraj 
(18 z celkem 22 obci) je za r. 2017.

tAbulkA 1
Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle resortů v l. 2014–2019, v tis. Kč

Pozn.: MŠMT, MZ – výdaje na dotační řízení a jeho administraci; RVKPP, MS – výdaje na dotační řízení, nákup služeb, materiálové a investiční 
výdaje; MO – nákup služeb a materiálové výdaje;. * Do výdajů MPSV jsou od r. 2013 započítávány dotace domovům se zvláštním režimem. 
** Do výdajů policie jsou od r. 2014 kromě výdajů Národní protidrogové centrály (NPC, mzdové a provozní výdaje) započítávány rovněž další 
výdaje krajských ředitelství policie na znalecké posudky, laboratorní analýzy, testování alkoholu a OPL a odhalování trestné činnosti.

resort 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RVKPP
MŠMT
MO
MPSV*

MZ
MS
MV
GŘC
Policie ČR**

MZV
celkem státní rozpočet
rozpočty krajů
rozpočty obcí
celkem Čr

93 198
11 956

448
143 024
23 607
11 064
19 877

n. a.
706 365

3 200
1 012 739

173 083
60 819

1 253 798

94 987
12 196

488
160 657
23 118
11 938
25 030

n. a.
837 353

6 380
1 174 081

198 347
69 930

1 442 357

125 940
11 905

468
185 375
21 009
14 911

0
n. a.

903 490
4 386

1 267 484
198 749
70 004

1 536 236

231 090
19 012

732
292 041
30 071
14 363

0
0

1 159 571
0

1 746 880
241 930
82 803

2 071 612

189 106
11 983

763
291 583
42 653
16 342

0
n. a.

1 210 650
0

1 763 080
259 202
91 414

2 113 697

142 925
12 058

712
207 230
36 013
16 494

0
5 986

1 030 050
2 000

1 453 469
225 200
76 953

1 755 622

Na místní úrovni působí krajští a místní koordinátoři a poradní 
orgány. Funkce krajského koordinátora byla v r. 2019 obsazena 
ve všech krajích, s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde není 
funkce krajského koordinátora zřízena. Na úrovni obcí zajišťují 
koordinaci politiky v oblasti závislostí tzv. místní protidrogoví 
koordinátoři (MPK), kteří jsou ustaveni ve všech 22 správních 
obvodech hl. m. Prahy a ve 188 obcích s rozšířenou působ-
ností1 z celkového počtu 205 (191 v r. 2018).

legislativa a regulace
Legislativa týkající se nakládání s návykovými látkami a prekur-
zory (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, právní 
úprava EU v oblasti prekurzorů drog, zákon č. 272/2013 Sb., 
o prekursorech drog, nařízení vlády č. 458/2013 Sb. se sezna-
mem výchozích a pomocných látek) se v r. 2019 nezměnila. 
Nedošlo ke změně v definicích skutkových podstat, druhů 
a sazeb trestů u tzv. drogových trestných činů a přestupků 
a nezměnily se ani právní předpisy v oblasti problematiky řízení 
pod vlivem návykových látek. 

Ani zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, nedoznal v průběhu r. 2019 žádných 
změn, ale v legislativním procesu je jeho dílčí novelizace 
týkající se hlavně vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných 
návykových látek.

Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela vyhlášky 
č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, 
přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravo-

vaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití. Ta zvýšila přípustné hodnoty obsahu delta-9-THC 
až na 25 % a CBD až na 23 %.

Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden nárok pacienta 

na částečnou úhradu léčebného konopí, a to ve výši 90 % ceny 
konopí pro konečného spotřebitele v množství nejvíce 
30 g konopí měsíčně. Revizní lékař může na základě odůvod-
nění předepisujícího lékaře limit 30 g pro úhradu zvýšit, 
vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, ale nikoliv nad měsíční 
limit 180 g daný vyhláškou č. 236/2015 Sb. 

Od dubna 2019 byla zavedena spotřební daň na zahřívané tabá-
kové výrobky, od března 2020 byly zvýšeny sazby spotřební 
daně u lihu a tabákových výrobků, a pokud jde o daň z hazard-
ních her, od ledna 2020 byla zvýšena sazba daně u loterií. 

Od 1. 5. 2020 došlo k přeřazení točeného piva konzumova-
ného v restauračních zařízeních do snížené 10% sazby DPH. 
Na balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurační 
zařízení bude nadále aplikována základní 21% sazba DPH.
 
Financování protidrogové politiky
Politika v oblasti závislostí je financována ze dvou úrovní: 
z centrální úrovně (státní rozpočet) a z regionální úrovně 
(krajské a obecní rozpočty). Kromě veřejných rozpočtů jsou 
služby pro uživatele drog a závislé financovány z veřejného 
zdravotního pojištění a z evropských fondů.

V r. 2019 činily výdaje na integrovanou protidrogovou politiku 
z rozpočtů státní správy a samosprávy (bez započítání výdajů 
ze zdravotního pojištění) celkem 2071,6 mil. Kč (2113,7 mil. Kč 
v r. 2018), z toho výdaje státního rozpočtu 1746,9 mil. Kč 
(1763,1 mil. Kč v r. 2018) a výdaje z rozpočtů samospráv 
celkem 324,7 mil. Kč (350,6 mil. Kč v r. 2018), z toho 

z rozpočtu krajů 241,9 mil. Kč (259,2 mil. Kč v r. 2018) a obcí 
82,8 mil. Kč (91,4 mil. Kč v r. 2018). V r. 2019 tak došlo 
k poklesu výdajů na všech úrovních veřejné správy (tabulka 1). 

Výdaje na politiku v oblasti závislostí jsou jako průřezový 
ukazatel státního rozpočtu pod názvem protidrogová politika 
sledovány v rozpočtech Úřadu vlády ČR (RVKPP), ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ministerstva obrany 
(MO), ministerstva zdravotnictví (MZ) a ministerstva spravedl-
nosti (MS). Od r. 2020 jsou státní dotační zdroje na protidro-
govou politiku centralizovány do kapitoly Úřadu vlády ČR. 
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tAbulkA 2
Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v l. 2016–2019, v tis. Kč

Pozn.: *Kraje Olomoucký a Moravskoslezský neposkytly údaje o výdajích z rozpočtu samospráv v r. 2019. Za tyto kraje jsou zahrnuty 
údaje za r. 2018.

kategorie služby
2016

Částka Částka Částka Částka
podíl
(%)

podíl
(%)

podíl
(%)

podíl
(%)

2017 2018 2019

Prevence
Harm reduction
Léčba
Záchytné stanice
Následná péče
Domovy se zvláštním režimem 
Koordinace, výzkum, hodnocení
Prosazování práva
Ostatní, nezařazeno
celkem

57 116
237 690
137 212
67 065
51 335
55 764
18 688

903 490
7 876

1 536 236

64 167
247 031
162 274
74 271
63 414
48 576
24 236

1 044 356
27 297

1 755 622

77 121
310 074
223 801
77 266
74 260
65 694
25 037

1 218 943
41 500

2 113 697

80 951
309 639
238 648
86 691
85 646
39 081
25 918

1 166 792
38 247

2 071 612

3,7
15,5
8,9
4,4
3,3
3,6
1,2

58,8
0,5

100,0

3,7
14,1
9,2
4,2
3,6
2,8
1,4

59,5
1,6

100,0

3,6
14,7
10,6
3,7
3,5
3,1
1,2

57,7
2,0

100,0

3,9
14,9
11,5
4,2
4,1
1,9
1,3

56,3
1,8

100,0

užívání drog a jeho důsledky
užívání návykových látek v dospělé populaci 
 V r. 2019 bylo v ČR podle studie NAUTA (Národní výzkum 

užívání tabáku a alkoholu), který realizuje Státní zdravotní 
ústav v Praze, celkem 24,9 % současných kuřáků (tj. osob, 
které kouřily v posledních 30 dnech) ve věku 15 a více let, 
v tom 18,1 % kouřilo denně (21,1 % mužů a 15,2 % žen). 
Trendy v posledních 7 letech naznačují mírný pokles výskytu 
současného i denního kuřáctví v dospělé populaci. K největ-
šímu poklesu došlo v letech 2012–2015, od r. 2015 zůstává 
situace přibližně na stejné úrovni (graf 1).

Současní kuřáci (denní a příležitostní) vykouřili nejčastěji 
10–14 cigaret denně, a to jak komerčně vyráběných, 
tak ručně balených. Denní kuřáci vykouřili v průměru 
11,2 cigaret denně. Nejvyšší prevalenci (současného) 
kouření vykazovala do r. 2017 věková skupina 15–24 let, 
od r. 2018 skupina 25–44 let, v r. 2019 shodně skupina 
25–44 a 45–64 let.

E-cigarety užívalo denně nebo příležitostně v r. 2019 celkem 
4,9 % dotázaných (6,2 % mužů a 3,6 % žen). Ve srovnání 

Cílem je zefektivnění systému poskytování dotací jak pro 
adiktologické služby, tak pro instituce státní správy. Kromě výše 
uvedených resortů se však na financování protidrogové politiky 
podílí další rezorty z rozpočtových položek, které nejsou 
určeny výhradně na financování aktivit v oblasti závislostí.

I přes pokles výdajů ze samospráv o cca 26 mil. Kč a z roz-
počtu ministerstva zdravotnictví (MZ) o cca 13 mil. Kč došlo 
k celkovému navýšení rozpočtu na prevenci, harm reduction, 
léčbu a sociální integraci o cca 5 mil. Kč, a to díky nárůstu 
rozpočtu RVKPP o cca 42 mil. Kč. K nejvýraznějšímu poklesu 
výdajů došlo v krajích Královéhradeckém (o 19 mil. Kč) 
a Karlovarském (o 14 mil. Kč).

Vývoj výdajů podle typů služeb (tj. výdajů na prevenci, harm 
reduction, léčbu, následnou péči, prosazování práva a další) 
uvádí tabulka 2. Výdaje na prosazování práva činily 56 % celko-
vých identifikovaných výdajů z veřejných rozpočtů na politiku 
v oblasti závislostí a 67 % výdajů ze státního rozpočtu 
(bez započítání výdajů ze zdravotního pojištění). Na primární 

prevenci šla necelá 4 % celkových výdajů na politiku 
v oblasti závislostí (tabulka 2).

Od r. 2020 jsou státní dotační zdroje na politiku v oblasti 
závislostí centralizovány do kapitoly Úřadu vlády ČR. MZ a MS 
již nebudou vyhlašovat dotační řízení na oblast protidrogové 
politiky. V dotačním řízení MŠMT budou nadále podporovány 
projekty prevence rizikového chování, které nejsou primárně 
zaměřeny na závislosti, a projekty škol a školských zařízení. 
MZ v r. 2020 vyhlásilo dotační výzvu v rámci projektu Podpora 
nových služeb v péči o duševně nemocné, ve které bude 
financovat pilotní provoz dvou typů adiktologických služeb.

Informace o výdajích ze zdravotního pojištění na léčbu poruch 
spojených s užíváním návykových látek ze systému zdravot-
ních účtů nejsou za r. 2018 a 2019 dostupné. V r. 2017 činily 
odhadem 1798 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených 
alkoholem bylo vydáno 1195 mil. Kč a na léčbu poruch způso-
bených ostatními drogami 603 mil. Kč. Adiktologické (AT) 
programy z celkových výdajů čerpaly 275 mil. Kč. ×

s r. 2018 došlo k mírnému nárůstu (ze 4,6 %). Roste podíl 
osob, které přecházejí z klasických cigaret pouze na užívání 
e-cigaret, naopak klesá podíl těch, které užívají oba typy 
výrobků současně. Celkem 3,2 % dotázaných (3,3 % mužů 
a 3,1 % žen) v současnosti užívají zahřívané tabákové výrobky, 
2,2 % je užívají denně.

Alkohol pilo v r. 2019 podle studie NAUTA denně nebo téměř 
denně celkem 8,5 % populace (12,7 % mužů a 4,6 % žen). 
Časté pití nadměrných dávek alkoholu (definované jako příjem 
60 a více g alkoholu při jedné příležitosti s frekvencí alespoň 
jednou týdně nebo častěji) uvedlo 15,9 % dotázaných. 
V posledních letech prevalence denní konzumace alkoholu 
i častého pití nadměrných dávek alkoholu roste, 
a to jak u mužů, tak u žen.

Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 
6,9–8,7 % populace, dalších 6,0–9,3 % spadá do kategorie 
škodlivé konzumace alkoholu (tj. v součtu 14,0–18,1 % osob 
spadá do kategorie rizika). Extrapolací na dospělou populaci 
ČR dosahují odhady rizikové a škodlivé konzumace alkoholu 
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téměř 1,5 mil. osob, z nichž 800 tis. vykazuje znaky škodlivého 
užívání alkoholu (graf 2).

NMS provedlo od r. 2008 celkem 19 studií ve 3 řadách, které 
zjišťovaly míru zkušeností s užitím drog v obecné populaci:

 Národní výzkum užívání návykových látek (Národní výzkum) 
– 2 vlny v l. 2012 a 2016, které navazovaly na Celopopulační 
studii o užívání návykových látek a postojích k němu (Celopo-
pulační studie) z r. 2008,

 Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám 
zdravotnictví a k problematice zdraví ve spolupráci s agenturou 
INRES-SONES (Výzkum občanů) – 7 vln v l. 2009–2019,

 Prevalence užívání drog v populaci ČR ve spolupráci s agentu-
rou ppm factum research (Prevalence užívání drog) – 9 vln 
v l. 2011–2019.

Studie realizované v r. 2019 potvrdily, že nejčastěji užitou 
nelegální drogou v ČR jsou konopné látky, které někdy v životě 
vyzkoušelo 26–39 % osob. Zkušenosti s ostatními drogami 
jsou mnohem méně časté – extázi někdy v životě užilo 
cca 6 %, halucinogenní houby 4–6 %, ostatní nelegální drogy 
2–3 % dospělých osob.

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je 
výskyt užití nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký 
s výjimkou konopných látek (9 –11 %, resp. 3–4 % dotázaných). 

GrAF 1
Trendy v prevalenci denního kouření v dospělé populaci (starší 15 let) – srovnání studií z let 2012–2019, v %

Pozn.: *Výsledky Národního výzkumu 2012 se vztahují k populaci ve věku 15–64 let; otázka v Národním výzkumu 2012 a 2016 zahrnuje denní 
nebo téměř denní kuřáky, tj. ty, co kouřili 5–7krát v týdnu.

28,2
34,5

27,626,7 27,2 28,2
21,8 23,8 22,6 24,5

21,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Muži

Národní výzkum* EHIS NAUTA

18,1 16,515,7
19,6 17,4 19,0

14,8 15,6 14,5
17,9 15,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ženy

Národní výzkum* EHIS NAUTA

Pozn.: Data výzkumu NAUTA se vztahují k populaci ve věku 15+ let. Pro srovnání vývoje v čase jsou použity výsledky Národního výzkumu užívání 
návykových látek pro věkovou skupinu 15–64 let.

GrAF 2
Prevalence rizikového a škodlivého pití alkoholu v obecné populaci ve věku 15 a více let – srovnání výsledků studií z let 
2012–2019, v %

6,9 7,2 8,3 7,3 7,9

7,1 6,0
9,3

8,1
9,3

2012 2014 2016 2018 2019

Výzkum NAUTA

Škodlivé pití 
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8,7 8,2

8,3 9,9

2012 2016

Národní výzkum

Škodlivé pití
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GrAF 3
Prevalence užití konopných látek v obecné populaci (15–64 let) a populaci mladých dospělých (15–34 let) v posledních 
12 měsících – srovnání studií z l. 2008–2019, v %
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tAbulkA 3
Odhadovaný počet lidí užívajících drogy rizikově (LDR) v ČR v r. 2019 podle krajů – střední hodnoty

Pozn.: Počty uživatelů byly zaokrouhleny. V r. 2019 byla provedena revize odhadů za období 2009–2018 v Praze, což ovlivnilo celkové odhady 
za ČR. Za r. 2019 byl odhad proveden touto revidovanou metodikou.

kraj
celkem lDr

počet Heroin
Na 1 000 osob

15–64 let buprenorfin Jiné opioidy celkem

uživatelé opioidů
uživatelé
pervitinu lDi

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
celkem Čr

12 600
2 400
2 600
2 900
1 200
6 800
2 000
1 300

900
1 000
3 400
2 000
2 000
3 900

45 100

14,75
2,74
6,28
7,68
6,43

12,84
7,01
3,83
2,61
3,11
4,43
4,93
5,35
5,06
6,57

4 200
400
300
100

< 50
500

< 50
200

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

5 700

5 500
2 000
2 200
2 500
1 200
5 900
2 000
1 100

800
1 000
3 000
1 900
1 900
3 700

34 600

11 500
2 200
2 300
2 700
1 100
6 600
1 900
1 200

700
900

3 000
1 600
1 700
3 600

40 800

2 400
< 50
< 50
< 50
< 50
300

< 50
< 50
< 50
< 50
300

< 50
< 50
100

3 200

500
< 50
100
400

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
100
100
100
200

1 500

7 100
400
400
500

< 50
900

< 50
200
100
100
400
100
100
200

10 500

Míra užití nelegálních drog je přibližně 2–3krát vyšší u mladých 
dospělých ve věku 15–34 let a mezi muži.

Je patrný stabilní odhad prevalence užití konopných látek 
v obecné populaci ve věku 15–64 let i mezi mladými dospělými 
ve věku 15–34 let (graf 3) a také relativně stabilní míra užívání 
ostatních drog mezi mladými dospělými s výjimkou kokainu, 
kde je znatelný mírný nárůst.

Psychoaktivní léky, tj. léky se sedativním a hypnotickým 
účinkem a/nebo léky s obsahem opioidů užívané proti bolesti 
získané bez lékařského předpisu nebo užívané v rozporu 
s doporučením lékaře nebo lékárníka užilo někdy v životě 
18–27 %, v posledních 12 měsících 8,5–12,5 % a v posledních 
30 dnech 2,5–3,9 % dospělých osob, což dlouhodobě před-
stavuje vyšší prevalenci než u konopí, které je nejrozšířenější 
nelegální drogou. Na rozdíl od nelegálních drog byla míra 
prevalence aktuálního užívání léků vyšší ve věkových 
skupinách nad 45 let a mezi ženami.

Pokud jde o rizikové (dlouhodobé, pravidelné, zejména injekční) 
užívání nelegálních drog, v r. 2019 dosáhla prevalence riziko-
vého užívání opioidů a pervitinu 0,66 % obyvatel ve věku 

MApA 1
Odhadovaný počet lidí užívajících drogy rizikově (LDR) 
na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let v ČR v r. 2019 podle 
krajů – střední hodnoty
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GrAF 4
Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog provedených multiplikační metodou za použití dat 
z nízkoprahových programů v letech 2003–2019 
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15–64 let. Bylo odhadnuto celkem 45,1 tis. osob užívajících 
drogy rizikově, z toho 34,6 tis. uživatelů pervitinu 
a 10,5 tis. uživatelů opioidů (v tom 5,7 tis. uživatelů 
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konopí pro léčebné účely 
Omnibusové výzkumy nyní sledují samostatně také užívání 
konopí čistě z důvodu samoléčby tělesných (nikoliv 
psychických) potíží. Otázka na toto téma byla zahrnuta 
do Výzkumu občanů v l. 2018 a 2019 a Prevalence užívání 
drog v r. 2019. 

Užití konopí pro samoléčbu v životě uvedlo v r. 2019 celkem 
14,6–17,9 % a v posledních 12 měsících 7,5–9,2 % dospělé 
populace. Výhradně pro účely samoléčby, tj. po vyloučení 

GrAF 5
Užití konopí výhradně pro samoléčbu v posledních 12 měsících (tj. po vyloučení rekreačního užívání konopných látek) 
v obecné populaci starší 15 let – srovnání studií z l. 2018–2019, v % 

rekreačního užití, užívalo konopí v posledních 12 měsících 
2,7–4,7 % respondentů. Zatímco míra rekreačního užívání 
významně klesá s věkem respondentů, užívání konopí čistě 
z důvodu samoléčby naopak s věkem respondentů roste, 
přičemž nejvyšší je v nejstarších věkových skupinách 55–64 
a zejména 65+ let. Po přepočtu jde o cca 670–825 tis. osob, 
které užily konopí pro samoléčbu v posledním roce, z toho 
240–420 tis. osob, které užily konopí výhradně jako samo-
léčbu (tj. aniž užili konopí pro rekreační účely jako drogu).

cbD produkty 
I když není kanabidiol (CBD) psychoaktivní látkou a není tedy 
kontrolován mezinárodními úmluvami ani českou legislativou 
v oblasti omamných a psychotropních látek, je jeho nabídka 
předmětem značné pozornosti a může být v rozporu 
se zákonem.
 
Aktuálně v ČR roste nabídka tzv. CBD konopí a CBD produktů 
(tj. produkty s obsahem nepsychoaktivního CBD převažujícím 
nad obsahem psychoaktivního delta-9-THC). 

Od července 2020 jsou v ČR v řadě měst k dispozici prodejní 
automaty nabízející CBD konopí a CBD produkty, tzv. CBD-maty. 
Je možno v nich koupit jak sušený rostlinný materiál s obsa-
hem CBD, tak extrakty s CBD. Běžná je nabídka CBD konopí 
a CBD produktů na internetu. CBD konopí a CBD produkty 
jsou také v maloobchodních prodejnách zejména v Praze 
nabízeny jako dárkové předměty. Jako CBD produkty jsou 
však často označovány i květy a pryskyřice pocházející 
z rostliny konopí, jejichž prodej fyzickým osobám je v ČR 
v rozporu se zákonem.

Zvyšuje se rovněž nabídka náplní do elektronických cigaret 
(e-cigaret) i výrobků určených ke kouření s obsahem CBD. 
Přítomnost CBD a způsob označování těchto výrobků však 

může vytvářet dojem prospěšnosti pro zdraví, což je v roz-
poru se zákonem.
 
Užití CBD konopí nebo CBD produktů někdy v životě uvedlo 
v r. 2019 celkem 4,3–7,1 % populace a v posledních 
12 měsících 1,7–2,5 % dospělých osob. V přepočtu na celou 
dospělou populaci lze odhadnout, že CBD konopí nebo 
produkty někdy v životě užilo cca 380–640 tis. osob, 
v posledních 12 měsících cca 150–220 tis. osob.
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GrAF 6
Užívání CBD konopí a CBD produktů v posledních 12 měsících v obecné populaci starší 15 let – srovnání studií 
v l. 2018–2019, v %
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obráZek 1
Prodejní automat s nabídkou CBD konopí a CBD produktů 
v Ústí nad Labem a CBD konopí nabízené v maloobchodních 
prodejnách v Praze
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(62,7 %) včetně časté konzumace (15,0 % 6krát nebo častěji). 
Pití nadměrných dávek alkoholu při jedné příležitosti (tj. 5 a více 
sklenic) v posledních 30 dnech uvedlo 38,5 % studentů 
(40,8 % chlapců a 36,1 % dívek), 11,7 % (12,9 % chlapců 
a 10,5 % dívek) konzumovalo nadměrné dávky alkoholu 
s frekvencí 3krát nebo častěji (graf 8). 
 
Zkušenost s některou z nelegálních drog uvedlo celkem 
29,3 % respondentů (30,1 % chlapců a 28,5 % dívek). 
Nejčastěji šlo o konopné látky (28,4 %), dále extázi (3,6 %), 
LSD nebo jiné halucinogeny (3,5 %), halucinogenní houby 
(2,5 %), pervitin (1,5 %), kokain (1,6 %), heroin nebo jiné 
opiáty (méně než 1 %). Těkavé látky užilo celkem 4,9 %. 
Zkušenosti studentů s nelegálními drogami dlouhodobě 
klesají s výjimkou kokainu, ale nárůst v období 2015–2019 
byl zaznamenán také u extáze (graf 9).

Dlouhodobě dochází mezi dospívajícími k nárůstu průměrného 
věku při prvním užití návykových látek. Průměrný věk první 
zkušenosti s kouřením cigaret dosahuje 13 let, k začátku 
denního kouření dochází průměrně v 14,3 roku. Průměrný 
věk 1. zkušenosti s vypitím sklenice alkoholu je 14,4 roku. 
K prvnímu užití konopných látek dochází nejčastěji 
kolem 14,5 roku.

Výsledky screeningové škály CAST naznačují, že v kategorii 
rizika v souvislosti s užíváním konopných látek se nacházelo 
celkem 6,6 % populace 16letých studentů. V tom 4,9 % spa-
dalo do kategorie nízkého rizika a 1,7 % do kategorie vysokého 
rizika. Podíl studentů v riziku v souvislosti s užíváním konopí 
byl stejný u obou pohlaví a nejnižší byl na gymnáziích a naopak 
nejvyšší na odborných učilištích.

Při extrapolaci na populaci dospívajících ve věku 15–16 let 
jde odhadem o 11–14 tis. osob v riziku v souvislosti s užíváním 
konopí, z nich odhadem 2–4 tis. osob ve vysokém riziku. 
Při extrapolaci na celou populaci dospívajících ve věku 
15–19 let jde odhadem o 27–35 tis. osob, v tom 6–10 tis. 
ve vysokém riziku v souvislosti s užíváním konopí.

GrAF 7
Vývoj prevalence kouření a užití e-cigaret mezi 16letými 
studenty v posledních 30 dnech v l. 1995–2019 – studie 
ESPAD, v %
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Pozn.: Mezi r. 2003 a 2007 došlo k úpravě otázky týkající se opilosti 
– otázka byla zpřesněna a opilost byla definována jako stav, kdy měl 
dotázaný problémy s chůzí, s mluvením, zvracel nebo si nepamatoval, 
co se stalo.

GrAF 8
Vývoj prevalence konzumace alkoholu mezi 16letými 
studenty v posledních 30 dnech v l. 1995–2019 – studie 
ESPAD, v %, 
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buprenorfinu, 3,2 tis. uživatelů heroinu a 1,5 tis. uživatelů 
jiných opioidů). Odhadovaný počet lidí užívajících drogy 
injekčně (LDI) dosáhl 40,8 tis. V r. 2019 se prevalence 
rizikového užívání drog v ČR meziročně mírně zvýšila – nárůst 
se týká počtu uživatelů pervitinu i uživatelů opioidů (graf 4). 
Nejvyšší výskyt rizikového užívání drog je dlouhodobě 
odhadován v Praze a v Ústeckém kraji (tabulka 3 a mapa 1).

Některé populační skupiny užívají návykové látky ve vyšší míře 
než obecná populace. Několikanásobně vyšší míru užívání 
drog vykazují např. tzv. mladí dospělí v prostředí noční zábavy 
nebo vysokoškolští studenti, vězni nebo obyvatelé sociálně 
vyloučených lokalit. Rovněž děti a mládež v institucionální 
výchovné péči jsou ohroženy vyšší mírou užívání návykových 
látek, nižší mírou životní spokojenosti, horším duševním zdra-
vím včetně zvýšené sebevražednosti. 

užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží 
Studie ESPAD z r. 2019 potvrdila pokles prevalence kouření 
tabáku, užívání alkoholu i nelegálních drog mezi českými 
dospívajícími, i když ve srovnání s obdobím 2011–2015 
se pokles zpomalil. U ukazatelů rizikové konzumace alkoholu 
nedošlo žádné zásadní změně, naopak u dívek došlo k nárůstu 
rizikového pití. Potvrdil se trend vyrovnávání rozdílů zkušeností 
mezi chlapci a dívkami, který se týká i nelegálních drog (konopí). 
Nejvyšší míru zkušeností vykázali žáci odborných učilišť.

Zkušenost s kouřením cigaret v životě v r. 2019 uvedlo 
54,0 % šestnáctiletých. Kouření v posledních 30 dnech uvedlo 
23,6 % studentů, častěji šlo o dívky (20,8 % chlapců 
a 26,5 % dívek). Denně kouřilo 10,3 % studentů. Alespoň 
jednou zkusilo elektronické cigarety (e-cigarety), bez ohledu 
na to, zda obsahovaly nikotin nebo ne, celkem 60,4 % studentů, 
tedy vyšší podíl, než uvedl kouření klasických cigaret v životě. 
V posledních 30 dnech užilo e-cigarety 19,8 % studentů 
(22,5 % chlapců a 16,9 % dívek), tedy o něco méně než 
klasické cigarety (23,6 %). Ukazuje se, že pokles míry 
prevalence kouření v populaci 16letých je do značné míry 
spojen s užíváním e-cigaret (graf 7).

Alkohol někdy v životě pilo 95,1 % 16letých studentů. Vysoká 
je i prevalence konzumace alkoholu v posledních 30 dnech 
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veřejné mínění v oblasti závislostí
Postoje obyvatel ČR k užívání návykových látek jsou 
dlouhodobě stabilní, aktuálně se však mírně snižuje 
přijatelnost kouření tabáku i konzumace alkoholu 
a zejména jejich pravidelného užívání. Naopak mírně 
roste přijatelnost užívání konopných látek i dalších 
nelegálních drog. 

Dlouhodobě roste míra spokojenosti se zavedením zákazu 
kouření v restauracích, v r. 2019 uvedlo spokojenost 
celkem 75,6 % respondentů (69,5 % v r. 2018 
a 61,4 % v r. 2017).

Podle populačního průzkumu agentury Ipsos realizovaného 
na reprezentativním vzorku internetové populace starší 
18 let v r. 2019 by se zavedením konopí pro rekreační 
účely, které by bylo dostupné ve státem zřízených prodej-
nách, souhlasilo 53,8 % dospělých osob. Tato varianta 
legalizace byla hodnocena dokonce lépe než současný 
stav zákazu prodeje marihuany pro rekreační využití 
a byla spojena s nejmenšími obavami respondentů.

informovanost o elektronických 
cigaretách a zahřívaných 
tabákových výrobcích
Studie NAUTA (Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu) 
z r. 2019 ukázala, že lidé jsou mylně a nedostatečně 
informováni o rizicích e-cigaret. Pouze 37 % populace 
si myslí, že je kouření klasických cigaret více škodlivé 
než užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků. 
Více než polovina lidí se domnívá, že e-cigarety a klasické 
cigarety jsou stejně škodlivé a 13 % se domnívá, 
že e-cigarety jsou škodlivější. Nejvyšší podíl respondentů, 
kteří považují za rizikovější klasické cigarety, je ve věku 
15–24 let, s věkem se jejich podíl snižuje.

Z průzkumu mezi uživateli elektronických cigaret 
z r. 2019–2020 vyplývá, že většina patří mezi bývalé 
či současné kuřáky klasických cigaret a většina (81,8 %) 
se cítí být o e-cigaretách ze strany státu nedostatečně 
či nepravdivě informována.

GrAF 9
Vývoj celoživotních zkušeností s nelegálními drogami mezi 16letými studenty v l. 1995–2019 – studie ESPAD, v %
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GrAF 10
Postoj populace k nabízeným variantám prodeje 
marihuany k rekreačnímu užití, v %
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GrAF 11
Názory populace starší 15 let na škodlivost kouření 
klasických cigaret, e-cigaret a zahřívaných tabákových 
výrobků – NAUTA 2019, v %

37,4 36,2 36,8 46,4 39,9 34,7 30,4

48,7 51,7 50,2 40,3 45,3 52,0 59,9

13,9 12,1 13,0 13,3 14,8 13,3 9,7

Muži Ženy Celkem 15–24 let 25–44 let 45–64 let 65+ let

E-cigarety a zahřívané tabákové
výrobky jsou škodlivější

Není mezi nimi rozdíl
Klasické cigarety jsou škodlivější

Zdravotní důsledky užívání návykových látek
Návykové látky jsou významným zdravotním rizikovým 
faktorem – jsou globálně zodpovědné za 10–15 % všech 
ztracených let života v důsledku nemocnosti a úmrtnosti. 
Na úmrtnosti se podílí přibližně pětinou, nejvíce kouření tabáku 
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(cca 13 % celkové úmrtnosti), pak užívání alkoholu (5 %) 
a nelegálních drog (pod 1 %).
 
Kouření tabáku v ČR je zodpovědné za cca 18 tis. úmrtí ročně 
(přibližně pětina celkové úmrtnosti), především na nemoci 
kardiovaskulární, dýchací soustavy a zhoubné novotvary. 
Na zhoubný novotvar plic a chronickou obstrukční plicní 
nemoc (CHOPN), na jejichž vzniku má kouření rozhodující vliv, 
zemře v ČR ročně cca 5 tis., resp. 3 tis. osob. U rakoviny plic 
u žen a u CHOPN je patrný rostoucí trend.

Pití alkoholu je v ČR zodpovědné za přibližně 6 tis. úmrtí ročně 
(6 % celkové úmrtnosti). Největší podíl celkového počtu 
alkoholových úmrtí se vyskytuje ve starších věkových 
skupinách, ale nejvyšší relativní zátěž alkoholem je u mladších 
osob kolem 40 let, kde způsobuje až čtvrtinu úmrtí. Z nemocí, 
které jsou vyvolány výhradně užíváním alkoholu, jsou nejvýznam-
nější onemocnění jater a intoxikace vyvolané alkoholem (ročně 
1,5 tis., resp. 0,5 tis. úmrtí). 

Užívání nelegálních drog je zodpovědné za méně než 500 
úmrtí ročně (pod 1 % celkové úmrtnosti). Na předávkování 
nelegálními drogami zemře ročně cca 50 osob, pod vlivem 
nelegálních drog z jiných příčin cca 150 osob. Na zdravotních 
dopadech způsobených nelegálními drogami se kromě 
předávkování podílí zejména sebevraždy, nehody 
a infekční onemocnění.

V r. 2019 bylo ve speciálním registru mortality zjištěno 
42 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami 

a těkavými látkami (39 v r. 2018). Z toho bylo 19 případů 
smrtelných předávkování opioidy (20 v r. 2018), z nich 
6 heroinem/morfinem a 13 jinými opioidy (fentanyl, kodein, 
dihydrokodein, hydromorfon, oxycodon). Pervitin byl příčinou 
smrtelného předávkování ve 12 případech (12 v r. 2018), dále bylo 
evidováno jedno smrtelné předávkování MDMA, jedno kokainem 
a jedno kanabinoidem. Smrtelné předávkování těkavými 
látkami bylo zaznamenáno v 8 případech (3 v roce 2018). 

Celkem bylo v r. 2019 zjištěno 42 případů smrtelných předávko-
vání psychoaktivními léky (49 v r. 2018), z toho v 17 případech 
šlo o benzodiazepiny a v 16 případech o zolpidem (graf 12).

V obecném registru mortality bylo v r. 2019 identifikováno 
51 (59 v r. 2018) smrtelných předávkování nelegálními drogami 
a těkavými látkami, z toho bylo 32 případů předávkování opioidy 
(31 případů v r. 2018), 2 kokainem (1 v r. 2018), 12 stimulancii 
mimo kokain, pravděpodobně převážně pervitinem (14 v r. 2018) 
a 5 nespecifikovanými látkami (9 v r. 2018).

Ve speciálním registru mortality bylo dále identifikováno 
133 úmrtí pod vlivem nelegálních drog a psychoaktivních léků 
z jiných příčin než předávkování (135 v r. 2018), z toho nejvíce 
stejně jako v minulosti v důsledku nehod a sebevražd. V dlou-
hodobém horizontu je nejvyšší počet případů nepřímých úmrtí 
pod vlivem pervitinu a konopných látek.

V r. 2019 bylo v obecném registru mortality hlášeno 
423 smrtelných předávkování alkoholem (408 v r. 2018), 
zatímco ve speciálním registru mortality bylo v r. 2019 

GrAF 13
Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a mezi LDI v l. 2000–2019
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15 14
22 20 18 14 14 10 8

16
4 10 7 5 3 2 8

56

21

21 19 24

10 14
15 20

19

6

12 20 15
27

20
19

5

8

9 16 14

12
11 19 18

18

16

16
15

10

11
12

12

84

44

55 57
62

42 40
44

49
55

28

38
44

32

42 39 42

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019

Těkavé látky Opioidy Amfetaminy (pervitin)
Kokain Konopné látky Syntetické (taneční) drogy
Halucinogeny Blíže neurčeno Benzodiazepiny

Pozn.: * Data za r. 2013 a 2014 nejsou dostupná. Od r. 2015 došlo ke změně dosavadního informačního systému Speciálního registru drogových 
úmrtí na Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.



Vydává Úřad vlády České republiky  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  www.drogy-info.cz    12
   

    6/2020ZAostŘeNo Návykové látky v České republice v roce 2019

prevence, harm reduction, 
léčba a sociální reintegrace 
Adiktologická prevence
 Oblast prevence tvoří jednu ze 4 intervenční oblastí politiky 

v oblasti závislostí ČR. Prevence závislostí zaměřená na děti 
a mládež je součástí širšího rámce prevence rizikového 
chování, kterou koordinuje MŠMT. Na úrovni krajů působí 
krajští školští koordinátoři prevence, na úrovni bývalých okresů 
metodici prevence, kteří jsou ukotveni v systému pedagogicko-
-psychologického poradenství, a ve školách školní metodici 
prevence. Většina školních metodiků prevence zastává i jiné 
funkce, nejčastěji třídního učitele. Ukončené akreditované 
studium k výkonu specializovaných činností má pouze 
polovina školních metodiků prevence.

V květnu 2019 došlo k pozastavení systému certifikací odborné 
způsobilosti preventivních programů. Proces certifikací je nyní 
v agendě nově vzniklého Národního pedagogického institutu 
ČR. RVKPP v červnu 2020 doporučila znovuobnovit proces 
certifikací do konce r. 2020.
  
V prosinci 2019 bylo evidováno celkem 62 organizací 
s 94 certifikovanými programy primární prevence (k lednu 2018 
to bylo 57 organizací a 89 programů). Z celkového počtu 
94 certifikovaných programů se 80 zaměřovalo na prevenci 
v adiktologii, z nich bylo 52 z oblasti všeobecné, 20 selektivní 
a 8 indikované prevence. Certifikované programy indikované 
prevence zcela chybí v krajích Středočeském, Karlovarském, 
Královéhradeckém kraji a Vysočina. 

Základním nástrojem prevence rizikového chování ve školách 
a školských zařízeních je minimální preventivní program, který 
musí mít zpracován každá škola. Pouze čtvrtina samostatných 
preventivních programů v oblasti všeobecné prevence, které 
byly ve školách ve školním roce 2019/2020 realizovány, měla 
certifikaci odborné způsobilosti. Selektivní prevenci realizova-
nou v samostatných preventivních aktivitách a programech 
uvedlo pouze 6,1 % škol a indikovanou prevenci 1,7 % škol.
 
Mimo oblast školství jsou projekty v oblasti primární prevence 
realizovány méně často (např. v oblasti prevence řízení pod 
vlivem alkoholu a drog nebo v rámci komunitních projektů). 
Přibývá však mediálních kampaní: od r. 2013 je každoročně 
realizována kampaň v oblasti alkoholu Suchej únor; ve spolu-
práci s Českou televizí proběhla v r. 2019 kampaň Úřadu vlády 
ČR, MZ a VZP Nepít je normální; dále pokračovala kampaň 
A.N.O. Zůstaň nad vlivem zaměřená na dospívající. Klinika 
adiktologie 1. LF UK a VFN realizovala kampaň na sociálních 
sítích Alkohol pod kontrolou a v období nouzového stavu 

látky a pervitin. Romové jsou v ČR etnickou menšinou, která 
je disproporčně postižena výskytem užívání návykových látek 
a problémů s ním spojených v kontextu socioekonomického 
zvýhodnění.

Kromě škod samotným uživatelům způsobuje užívání návyko-
vých látek škody v jejich okolí na různých úrovních (rodina, 
komunita, celá společnost). Celospolečenské škody se 
vyjadřují a vyčíslují jako společenské (ekonomické) náklady. 
Poslední odhady společenských nákladů se pohybují ve výši 
80–100 mld. Kč ročně v souvislosti s tabákem, 57 mld. Kč 
v souvislosti s alkoholem, 7 mld. Kč v souvislosti s nelegálními 
drogami a až 16 mld. Kč s problémovým hraním. ×

hlášeno 783 alkoholových úmrtí včetně předávkování 
(776 v r. 2018). 

Situace v oblasti zdravotních důsledků užívání nelegálních drog,
zejména pokud jde o výskyt infekčních nemocí jako HIV/AIDS 
a virových hepatitid nebo úmrtí na předávkování, zůstává na 
poměrně nízké úrovni. Podíl osob injekčně užívajících drogy (LDI) 
na nově hlášených případech HIV infekcí v ČR je dlouhodobě 
nízký, v r. 2019 bylo diagnostikováno 6 nových případů, 
kdy došlo k přenosu při injekční aplikaci drogy. Počet nově 
hlášených případů hepatitidy typu B (VHB) má od r. 2001 
díky zavedenému očkování klesající tendenci (4 případy u LDI 
v r. 2019). Počet nově hlášených případů hepatitidy typu C 
(VHC) u LDI dosahuje aktuálně 500–650 případů ročně 
a dlouhodobě tvoří více než polovinu všech případů 
(582 případů v r. 2019, tj. 51,1 %) (graf 13). 

Prevalence HIV mezi LDI je dlouhodobě velmi nízká, pod 1 %. 
Séroprevalence VHC dosáhla v r. 2018 v celorepublikové studii 
mezi klienty nízkoprahových programů 37,1 %, z toho nejvíce 
v krajích Ústeckém (54,2 %), Plzeňském (51,5 %) a Jihomo-
ravském (51,1 %). Séroprevalence VHC v diagnostickém 
screeningu LDI v r. 2019 dosáhla hodnot od 20,2 % v nízko-
prahových programech po 62,6 % ve věznicích.

Míra injekčního užívání drog mezi lidmi užívajícími drogy rizikově 
(LDR) je vysoká, lidé užívající drogy injekčně (LDI) tvoří dlouho-
době kolem 90 % LDR v kontaktu s nízkoprahovými programy. 
Rovněž mezi léčenými uživateli je míra injekčního užívání drog 
dlouhodobě velmi vysoká a představuje nejčastější způsob 
aplikace pervitinu, buprenorfinu a heroinu. 

V dlouhodobém horizontu je patrná klesající míra sdílení jehel 
a stříkaček. Celkem 7,2 % LDI, kteří byli klienty nízkoprahových 
zařízení, použilo při poslední aplikaci nesterilní injekční jehlu 
a stříkačku. V posledních 30 dnech uvedlo sdílení jehel 
a stříkaček 21,8 % a parafernálií 40,6 % LDI, kteří byli klienty 
nízkoprahových programů. 

Velmi rizikové je injekční užívání drog a tetování ve vězení 
– někdy v životě bylo ve vězení 41,4 % klientů nízkoprahových 
programů, z nich 50,2 % užilo ve vězení drogy, 29,4 % injekč-
ně. Téměř polovina LDI, kteří jsou klienty nízkoprahových 
zařízení a kteří byli někdy v životě uvězněni, se ve vězení 
nechala tetovat. 

sociální důsledky a souvislosti užívání drog
Vztah mezi užíváním návykových látek a nepříznivou socio-
ekonomickou situací je obousměrný. Pro uživatele návykových 
látek představuje sociální exkluze významnou bariéru návratu 
do společnosti. Lidé užívající návykové látky rizikově (LDR) 
jsou ve vyšší míře nezaměstnaní a mají problémy s bydlením. 
Nestabilní bydlení a také zadluženost jsou rovněž významnou 
překážkou úzdravy a sociální integrace a bez pomoci často 
představují neřešitelný problém.

Mezi LDR v kontaktu s nízkoprahovými programy převažuje 
nestabilní ubytování (68 %) a nestabilní, případně nelegální 
příjem (52,3 %). Platný občanský průkaz a průkaz zdravotní 
pojišťovny nemá 20,9 %, resp. 29,8 % LDR. Zadluženo je 
81,9 % klientů, 72,7 % z nich mělo o svém zadlužení přehled. 
Výše dluhu dosahovala v r. 2019 od 100 Kč do 9,1 mil. Kč, 
průměrná výše dluhu byla 573 tis. Kč, medián 200 tis. Kč.

Užívání návykových látek představuje jeden z mnoha problémů 
vyskytujících se v kontextu sociální exkluze a chudoby koncen-
trovaných v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Z nelegál-
ních drog jsou v SVL dlouhodobě nejrozšířenější konopné 
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v r. 2020 kampaně Závislosti v karanténě a Odvykání 
v karanténě na obrazovkách v autobusech MHD.

Adiktologické služby
Síť adiktologických služeb pokrývá celé spektrum problémů 
spojených s užíváním návykových látek a s dalším závislostním 
chováním a tvoří ji zařízení a programy různých typů, které 
jsou zakotveny v různých oborech a resortních (legislativních) 
rámcích. Aktuálně je v ČR téměř 300 programů různých typů 
poskytujících adiktologické služby.

Mezioborovost je silnou stránkou adiktologických služeb, avšak 
jejich meziresortnost představuje praktickou překážku jejich 
fungování v praxi, neboť poskytování různých typů služeb 
(zdravotní, sociální, výchovně-pedagogické) v rámci jednoho 
programu naráží na vzájemnou neslučitelnost a nízkou vzájem-
nou prostupnost jednotlivých resortních rámců.

Vstup uživatelů drog do léčby je komplikován řadou bariér, 
které lze rozdělit do 5 oblastí: (1) potíže s nástupem do léčby 
kvůli dalším povinnostem (např. děti, rodina, práce), 
(2) předchozí špatné zkušenosti s léčbou, strach a obavy 
z léčby, z přístupu personálu, (3) finanční potíže a formální 
bariéry (dluhy na zdravotním pojištění, problémy se zákonem), 
(4) obavy z příliš složité a obtížné léčby, (5) nedůvěra ve zlep-
šení klientovy situace léčbou. Zejména při léčbě somatických 
potíží se uživatelé drog mohou setkat se stigmatizací.

Podle zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2019 
bylo v ČR celkem 278 (275 v r. 2018) specializovaných 
adiktologických center, bez započítání preventivních 
a terénních programů. Kraje hodnotí jako nízkou dostupnost 
zejména ambulantních služeb ( je nedostatek zejména 
psychiatrů s orientací na adiktologii), detoxifikace, adiktologic-
kých služeb pro děti a mládež. Adiktologické služby různých 
typů stále chybí zejména v Karlovarském kraji, a to i přes 
snahu na různých úrovních veřejné správy stimulovat vznik 
chybějících služeb (tabulka 4).

tAbulkA 4
Dostupnost adiktologických služeb podle závěrečných zpráv krajů v r. 2019

Pozn.: * celkový počet poskytovatelů programů primární prevence (organizací), ** počet městských částí Prahy, *** údaje jsou dostupné pouze za 
rok 2018. **** údaje jsou dostupné pouze za rok 2017. ***** ÚZIS uvádí, že od r. 2019 je možno podstoupit detoxifikaci i v Karlovarském kraji.
PP – primární prevence, KC – kontaktní centrum, TP – terénní program, KT – sloučený program KC a TP, AL – ambulantní léčba, SL – substituční 
léčba, SP – stacionární program, DX – detoxifikace, LZ – lůžková zdravotní služba, TK – terapeutická komunita, DR – domov se zvláštním režimem, 
DP – ambulantní doléčovací program, CH – chráněné bydlení.
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V listopadu 2019 schválila RVKPP návrh základní sítě 
zdravotních adiktologických krajských ambulancí pro dospělé 
pacienty a klienty.

V r. 2019 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 39,7 tis. osob 
užívajících nelegální drogy, především 26,0 tis. uživatelů pervi-
tinu (66 %), 11,6 tis. uživatelů opioidů (29 %) a 2,0 tis. uživa-
telů konopných látek (5 %) a dalších 11,5 tis. uživatelů drog 
bylo ve zprostředkovaném kontaktu. Nízkoprahové programy 
rovněž pracovaly v r. 2019 s více než 3 tis. uživateli alkoholu.

V psychiatrických ambulancích bylo v r. 2019 v kontaktu 
37,2 tis. pacientů s problémy vyvolanými návykovými látkami, 
z nich 21,0 tis. (56,6 %) pro poruchy způsobené užíváním 
alkoholu, 15,5 tis. (41,8 %) pro poruchy způsobené užíváním 
nealkoholových drog (bez tabáku) a 583 (1,6 %) uživatelů 
tabáku. Ze skupiny uživatelů nelegálních drog tvořili největší 
skupinu uživatelé pervitinu (11,2 %) a opioidů (11,0 %). 
Adiktologické zdravotnické ambulance mají v péči odhadem 
5 tis. klientů, ambulantní nezdravotnické programy 
cca 3 tis. klientů a programy následné péče přibližně 
2 tis. klientů ročně. V kontaktu s dětskými a dorostovými 
adiktologickými ambulancemi je cca 1,5 tis. klientů (tabulka 5). 

Na detoxifikačních jednotkách bylo v r. 2019 hospitalizováno 
11,5 tis. osob, nejčastěji v souvislosti s alkoholem (57,2 %). 
V psychiatrické lůžkové péči bylo v r. 2019 evidováno 
15 890 tis. hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním 
návykových látek, z toho 61,0 % kvůli alkoholu a 39,0 % kvůli 
nealkoholovým drogám, z nichž nejčastější příčinou bylo polyva-
lentní užívání a užívání stimulancií (pervitinu) (tabulka 6). 
V terapeutických komunitách se v r. 2019 léčilo cca 670 osob. 
V 6 specializovaných zařízeních resortu školství pro pobyt 
dětí ohrožených drogovou závislostí absolvovalo v r. 2019 
pobyt 148 dětí. 

Průměrný věk uživatelů návykových látek v kontaktu 
s adiktologickými službami se zvyšuje (především to platí 
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o uživatelích nelegálních drog), ženy tvoří přibližně třetinu 
klientů. Výjimkou jsou klienti léčící se v souvislosti se sedativy 
a hypnotiky, mezi kterými převažují ze dvou třetin ženy a věkové 
skupiny nad 40 let.

Do Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) nahlásilo 
v r. 2019 údaje o léčených klientech 137 programů 
(169 v r. 2018) a bylo evidováno 15 325 klientů, z nichž 
6904 (45 %) zahájilo léčbu poprvé v životě (tzv. prvožadatelé). 
V r. 2017 to bylo celkem 8647, a v r. 2018 14 167 klientů. 
NRLUD byl spuštěn v r. 2015, a přestože se jeho pokrytí 
zvyšuje, stále nepokrývá celou síť adiktologických služeb 
a všechny léčené klienty.

K červenci 2020 mělo platnou certifikaci odborné způsobilosti 
RVKPP celkem 206 programů (204 k srpnu 2019). Aktuálně je 
v platnosti 10 speciálních standardů pro 10 typů služeb. 
V prosinci 2019 schválila vláda nový certifikační řád. Od začát-
ku r. 2020 je proces certifikací pozastaven (v červenci 2020 
byla vypsána veřejná zakázka na novou certifikační agenturu) 

a držitelům certifikátů byla jejich platnost prodloužena. V rámci 
evropského projektu RAS realizovaného Odborem protidrogové 
politiky Úřadu vlády ČR probíhá revize certifikačních standardů 
odborné způsobilosti v souladu s inovovanou typologií 
adiktologických služeb.

Krátké intervence jsou v praxi nadále prováděny v poměrně 
nízké míře a nesystematicky, a to přesto, že jejich provádění 
je v odůvodněných případech zákonnou povinností všech 
zdravotnických pracovníků. Krátké intervence jak u kuřáků, 
tak u rizikových či intenzivních uživatelů alkoholu provádí 
přibližně pouze polovina lékařů. Přibližně každý třetí kuřák, 
který v ČR navštíví lékaře, dostane doporučení, aby kouření 
zanechal, a přibližně polovina osob je při návštěvě lékaře 
dotázána na konzumaci alkoholu a necelá desetina dostane 
doporučení s pitím přestat nebo je omezit.

V srpnu 2019 byla Národní linka pro odvykání (800 35 00 00) 
rozšířena o poradenství v oblasti nelegálních drog. Linku provo-
zuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku.

tAbulkA 5
Síť programů ambulantní adiktologické péče v r. 2019

typ programu charakteristikapočet
programů 

počet
klientů

Záchytné stanice

Ambulantní 
léčba

   

Substituční 
léčba   

Poradenství 
a léčba 
ve věznicích

Krizová centra(g)

Denní stacionář(h)

Programy následné péče

Centra pro závislé na tabáku(k)

ambulantní zdravotnická 
zařízení oboru psychiatrie(a) 

adiktologické (zdravotnické) 
ambulance(b)

ambulantní (nezdravotnické) 
programy(c)

ambulantní programy 
specializované na děti 
a mládež(b)

poskytovatelé substituční 
léčby v NRLUD
roční výkaz psychiatrů
poradny drogové prevence
substituční léčba
dobrovolná léčba
ochranná léčba(d)

bezdrogové zóny(e)

programy NNO(f)

krátkodobá detence (v řádu hodin) do vystřízlivění, určená především 
pro intoxikované alkoholem, v menší míře jinými drogami
ambulance oboru návykových nemocí (resp. psychiatrie), jejíž cílovou 
skupinou jsou především uživatelé alkoholu a nelegálních drog

ambulantní zdravotnické služby nelékařského zdravotního oboru 
adiktologie
sociální služby poskytující ambulantní adiktologické služby

ambulantní adiktologické služby různého typu, jejichž cílovou 
skupinou jsou děti a mládež

substituční léčba formou ambulantní zdravotní služby různých 
odborností, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé opioidů

ambulantní adiktologické léčba a poradenství ve vězení, především 
pro uživatele nelegálních drog

programy poskytující krizovou intervenci
stacionární programy (denní centra)
adiktologické programy, jejichž cílem je podpora a resocializace 
klientů po absolvování léčby
ambulantní léčba závislosti na tabáku realizovaná především v rámci 
lůžkových zařízení oboru pneumologie nebo vnitřního lékařství

19

61
(450)

24

15

9

61

47
35
5

11
3

35
35 (33)

1
1

(i)39 (24)

43

23 744

12 067 
(37 156)

4 573

2 739

1 364

2 347

2 444
11 027

86
618
171

4 467
9 954

62
25

1 857

2 300

Pozn.: (a) Počet psychiatrických ambulancí vedených jako AT ambulance (počet všech psychiatrických ambulancí, které nahlásily v r. 2019 alespoň 
jednoho adiktologického pacienta). (b) údaj k srpnu 2018, počet klientů je odhad získaný extrapolací dat o programech dotovaných RVKPP 
v r. 2019; (c) Programy podpořené v rámci dotačního řízení RVKPP v r. 2019 (z ambulantních programů ty, které nemají statut zdravotnického 
zařízení). (d) 4 oddělení ve 3 věznicích. (e) Z toho ve 3 s terapeutickým režimem. (f) Počet věznic, v nichž probíhá spolupráce s NNO (počet věznic 
s intenzivní spoluprací s NNO, tj. s 10 a více návštěvami za rok). (g) V r. 2018 vykázalo ÚZIS ČR péči o uživatele drog 1 krizové centrum v Praze. 
(h) Podle ÚZIS ČR pečovalo o uživatele návykových látek 6 psychoterapeutických stacionářů s celkovou kapacitou 145 míst. Dva stacionáře se 
nacházely v Praze a Moravskoslezském kraji, po jednom bylo v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Většina stacionářů pečovala pouze 
o jednotkové počty klientů, pouze 1 stacionář v Praze vykázal vyšší počet pacientů s problémy s návykovými látkami a je možno jej považovat za 
specializovaný adiktologický program. (i) Počet programů následné péče v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV, jejichž cílovou skupinu 
tvořily osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (z toho počet programů s chráněným bydlením); počet klientů je odhad 
získaný extrapolací dat o programech dotovaných RVKPP v r. 2019. (j) Odhad na základě extrapolace dat z 19 programů dotovaných RVKPP 
v r. 2018. (k) Počet klientů je odhad z r. 2017 získaný na základě počtu nových pacientů na jedno centrum a počtu center.
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Roste nabídka léčebných a poradenských intervencí poskytova-
ných prostřednictvím internetu a s využitím nových technologií, 
přibývá webových a mobilních aplikací pro uživatele tabáku, 
alkoholu, nelegálních drog, hazardní hráče a jejich blízké.

Dostupnost adiktologických služeb ve věznicích roste, 
od r. 2016 zřizuje vězeňská služba ve věznicích pozici adikto-
loga. V r. 2019 působilo celkem 15 adiktologů ve 13 věznicích 
z celkem 35. Poradny drogové prevence a bezdrogové zóny 
jsou dostupné ve všech věznicích, jejich služby využilo 

v r. 2019 celkem 11 027, resp. 4278 osob. Léčbu závislostí 
ve vězení bylo možné absolvovat ve 14 věznicích, z toho 
3 věznice realizovaly soudem nařízené ochranné léčení. 
V oddílech pro dobrovolnou léčbu bylo léčeno 618 osob, 
v oddílech specializovaných pro výkon soudně nařízeného 
ochranného léčení bylo léčeno 171 osob. V r. 2019 byly 
ve 3 věznicích (Bělušice, Oráčov a Vinařice) pilotně zavedeny 
tzv. nekuřácké zóny. Výsledky projektu zaměřeného 
na efektivitu léčby závislosti ve věznicích ukázaly, 
že i když jsou léčebné oddíly personálně poddimenzované, 

Dopady coviD-19 v adiktologii
Z dostupných informací o dopadech epidemie COVID-19 
se zdá, že u intenzivních uživatelů došlo za nouzového 
stavu ke zvýšení míry užívání návykových látek a dalšího 
závislostního chování, zatímco u občasných a rekreačních 
uživatelů došlo ke snížení. To mimo jiné znamená, že právě 
u osob ohrožených závislostí nebo závislých mohlo dojít 
ke zhoršení závislostní poruchy a její dekompenzaci.

Došlo k významnému nárůstu on-line komunikace a interne-
tových aktivit (sociální sítě, digitální hry, nakupování). Stejně 
jako v případě návykových látek došlo k vyššímu nárůstu 
u osob s intenzivním vzorcem konzumace on-line aktivit.

Dopady v oblasti závislostí je potřeba vnímat v kontextu 
dopadů v oblasti duševního zdraví a dalšího rizikových 
faktorů obecně (úzkostnost, změny nálady, sebevražednost, 
agresivita, domácí násilí apod.), které se v období nouzo-
vého stavu projevily ve zvýšené míře. Lze tedy usuzovat, 
že posléze se dopady na užívání návykových látek projeví 
vyšší poptávkou po adiktologických službách. Tuto obavu 
podporuje i očekávané zhoršení socioekonomické situace 
populace ČR.

Adiktologické služby prokázaly schopnost rychle reagovat 
na potřeby klientů i nové možnosti v oblasti poskytování 
adiktologických služeb, především co se týče nabídky 

on-line komunikace s klienty, on-line komunikace mezi 
zaměstnanci a institucemi a mezioborové spolupráce.

V důsledku zaváděných opatření došlo za nouzového stavu 
k přerušení a omezení některých programů. Ukázala se 
potřeba metodických postupů pro podobné situace 
v budoucnu. 

V době nouzového stavu se projevily dlouhodobé 
nedostatky v některých oblastech – nedostatek kapacit 
detoxifikace a nesourodé podmínky jejich poskytování, 
problémy s existencí adiktologických služeb na zdravotně-
-sociálním pomezí, nedostatek kapacit substituční léčby 
a nízkoprahových programů. 

Regionálně dochází v souvislosti s epidemií COVID-19 
k redukci místních a krajských rozpočtů na financování 
adiktologických služeb a preventivních programů již 
v r. 2020, vzhledem k ekonomické situaci lze očekávat 
omezení finančních prostředků na tyto služby a programy 
na r. 2021 na všech úrovních (komunální, krajské, celostátní). 
To by mohlo mít, spolu se zvýšenými náklady adiktologických 
služeb spojenými s epidemií COVID-19 a s očekávaným 
zvýšením poptávky po službách ze strany klientů, negativní 
dopady na dostupnost služeb.

Pozn.: * včetně zařízení s nevyčleněnými lůžky, ** odhadem 323, protože 11 programů podporovaných v dotačním řízení RVKPP v r. 2019 
má kapacitu 183 míst, *** počet programů podle Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV, počet klientů byl získán extrapolací údajů 
od projektů podpořených v rámci dotačního řízení RVKPP v r. 2019, **** extrapolace z 11 programů podpořených v dotačním řízení RVKPP

typ zařízení  charakteristikapočet
programů 

kapacita 
(lůžka

počet
klientů

Detoxifikace

Psychiatrická 
lůžková péče

Terapeutické komunity

Zařízení speciálního školství

Chráněné bydlení v programech následné 
péče***

lůžková zdravotnická zařízení
věznice
psychiatrické nemocnice 
(léčebny) pro dospělé
psychiatrické nemocnice 
(léčebny) pro děti
psychiatrická oddělení 
nemocnic
ostatní lůžková zařízení 
s psychiatrickým oddělením

zdravotnická služba, jejímž účelem je minimalizovat 
odvykací příznaky na začátku léčby
abstinenčně orientovaná zdravotnická léčba závislostí 
v lůžkových zařízeních oboru psychiatrie, využívající 
farmakologické i psychoterapeutické přístupy, určená 
pro všechny závislostní poruchy 

rezidenční péče na principu terapeutické komunity, jejíž 
cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog
specializovaná oddělení pro děti ohrožené drogovou 
závislostí v pobytových školských zařízeních
ubytování pro klienty programu následné péče, jejichž 
cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

  14 (38*)
2

19

3

32

1

19

6

22

234
n. a.

8 606

210

1 361

36

**323

86

224

11 488
25

10 387

15

3 487

69

****665

****148

tAbulkA 6
Síť adiktologických lůžkových léčebných zařízení v r. 2019
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léčba snižuje kriminální myšlení a recidivu a zvyšuje kvalitu 
života odsouzených.

substituční léčba
Počet osob léčených v opiátové substituční léčbě v posledních 
7 letech stagnuje (graf 14). V r. 2019 nahlásilo do NRLUD 
pacienty v substituční léčbě celkem 61 zdravotnických zařízení 
(54 v r. 2018) a bylo evidováno celkem 2347 léčených osob 
(2312 v r. 2018), z nich 1626 (69,3 %) léčených buprenorfinem 
a 721 (30,7 %) metadonem. Z výzkumů mezi lékaři a mezi 
klienty adiktologických služeb vyplývá, že významný počet 
pacientů v opiátové substituční léčbě není do tohoto registru 
hlášen (odhadem 1500–3000).

Počet pacientů na metadonu je dlouhodobě stabilní kolem 
700 osob ročně, ale v posledních letech je patrný nárůst 
pacientů léčených Suboxone® na úkor pacientů léčených 
monopřípravky obsahujícími buprenorfin.

V r. 2019 bylo evidováno 502 ukončených epizod substituční 
léčby. Nejčastějším důvodem ukončení (31,5 % v r. 2019) 
zůstává vyloučení pro porušování léčebného režimu, 
což je v rozporu s doporučeními mezinárodních organizací 
(např. WHO, UNODC, UNAIDS, Rada Evropy) týkajícími se 
dostupnosti léčby a práv pacientů. 

Dostupnost substituční léčby je problematická ve všech krajích 
ČR. V průměru bylo v ČR v r. 2019 registrováno v substituční 
léčbě 22,4 % lidí užívajících opioidy rizikově (LOR). V Praze, 
kde bylo v r. 2019 odhadnuto 76 % odhadovaných LOR z celé 
ČR, je podíl registrovaných v substituci 17,5 %. Počet lékařů 
realizujících substituční léčbu je omezený.

Problémem zůstává finanční dostupnost substitučních 
preparátů s účinnou látkou buprenorfin. Monopreparáty 
s buprenorfinem nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění 
a pacient tedy hradí v lékárně plnou cenu. Kombinovaný 
preparát Suboxone® 8 mg je jako jediný hromadně vyráběný 
substituční preparát od r. 2010 hrazen ze zdravotního 
pojištění, ale v praxi je počet pacientů na hrazeném Suboxone® 

GrAF 14
Počet pacientů v substituční léčbě hlášených do NRLUD v l. 2000–2019 
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odhadován na několik desítek. Většina pacientů si tedy hradí 
buprenorfinové preparáty z vlastních zdrojů.

U substituční léčby závislosti na metamfetaminu jsou 
ojediněle v klinické praxi předepisovány preparáty s centrálně 
stimulačním účinkem mimo jejich schválenou indikaci. 
V r. 2020 vydala SNN doporučení k farmakologicky asistované 
léčbě uživatelů pervitinu centrálními stimulancii mimo 
schválené indikace. V ČR dosud neproběhla v této oblasti 
žádná klinická studie.

Substituční léčbu poskytovalo v r. 2019 celkem 5 věznic 
(6 v r. 2018), léčeno bylo 86 osob (64 v r. 2018). Dosud bylo 
možné v substituční léčbě ve věznicích pouze pokračovat, 
nikoliv zahájit. V dubnu 2019 byl ve dvou věznicích 
(Praha-Pankrác a Brno) zahájen pilotní projekt, v rámci kterého 
je v indikovaných případech zahajována substituční léčba 
u osob ve výkonu trestu odnětí svobody, a to většinou 
metadonem. Překážku širšího používání buprenorfinu 
ve věznicích představuje úhradový režim buprenorfinových 
přípravků ze zdravotního pojištění, neboť vězni si je většinou 
nejsou schopni hradit.

Harm reduction programy
Základ sítě harm reduction služeb tvoří nízkoprahová kontaktní 
centra a terénní programy. Počet nízkoprahových programů se 
v posledních letech pohybuje kolem 100. V r. 2019 jich bylo 
podle NMS celkem 107 (stejně jako v r. 2018), v tom 55 kon-
taktních center a 52 terénních programů. V kontaktu s nimi bylo 
39,7 tis. osob užívajících nelegální drogy (38,0 tis. v r. 2018). 
Nízkoprahové programy pracovaly v r. 2019 také s 3135 uživa-
teli alkoholu (2888 v r. 2018) a s 52 patologickými hráči 
(53 v r. 2019).

Z dlouhodobého hlediska je patrný postupný nárůst počtu 
klientů užívajících pervitin, v posledních letech roste také 
počet uživatelů opioidů. Roste počet uživatelů jiných opioidů 
než heroinu a buprenorfinu v kontaktu (především opioidních 
analgetik ve formě tablet či náplastí). Podíl lidí užívajících 
drogy injekčně (LDI) mezi klienty nízkoprahových programů se 

GrAF 15
Trend distribuce injekčních stříkaček a vývoj odhadovaného počtu lidí užívajících drogy injekčně (LDI) v ČR v l. 2005–2019
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dlouhodobě pohybuje kolem 80 % (84 % v r. 2019). Pokračuje 
trend nárůstu průměrného věku klientů, v r. 2019 dosáhl 
33,4 roku (32,6 v r. 2018). Ženy tvoří 32,0 % klientely 
nízkoprahových programů.

RVKPP v dubnu 2020 schválila realizaci pilotního programu 
distribuce naloxonu mezi klienty a pracovníky nízkoprahových 
programů, projekt by měl být zahájen na podzim 2020 
(zahájení programu vázne na nedostupnosti preparátu 
Nyxoid® v ČR).

Množství distribuovaného injekčního materiálu po několikaleté 
stagnaci opět narůstá, v r. 2019 na téměř 7,5 mil. ks stříkaček 
(meziroční nárůst o 520 tis. ks) (graf 15). V přepočtu na odha-
dovaný počet LDI celkem to představuje 182 kusů na 1 osobu 
ročně, což je však podle WHO v rámci prevence přenosu HIV 
pouze v pásmu středního pokrytí.

V ČR byly v posledních letech provozovány celkem 3 prodejní 
automaty na injekční materiál (Kolín, Strakonice, Plzeň).  
V r. 2019 byl v provozu pouze jeden ve Strakonicích, 
ve kterém bylo zakoupeno celkem 3,4 tis. injekčních setů. 

Jako alternativu injekčního užívání drog v rámci harm reduction 
nabízí nízkoprahové programy aluminiové fólie určené 
ke kouření heroinu, želatinové kapsle určené k perorální 

aplikaci především pervitinu a tzv. šňupátka. Želatinové kapsle 
distribuuje přes 90 programů a ročně je v ČR vydáno 
odhadem přes 171 tis. kapslí.

V posledních letech využívají nízkoprahové programy v rámci 
kontaktní práce i sociální sítě a internetová diskusní fóra. Pro 
tuto práci se v praxi vžilo označení virtuální terén.

V r. 2019 nabízelo možnost testování na HIV 79 programů, 
na VHB 61, na VHC 84 a na syfilis 82. Od r. 2008 do r. 2017 
počet provedených testů (zejména na HIV a VHC) rostl, v 
posledních 2 letech stagnuje. Míra testování LDI v nízkopraho-
vých programech je nízká, každoročně je na VHC a HIV otes-
továno přibližně 7 % z celkového odhadovaného počtu LDI.

Specifické harm reduction programy na tanečních a hudebních 
akcích nejsou v ČR příliš rozšířené, byť se jejich aktivita 
v posledních letech zvyšuje. V prostředí zábavy působí v ČR 
10–18 programů. Specializovaných programů na prostředí 
zábavy je v ČR cca 3–5. Nízký počet těchto programů souvisí 
s omezenou finanční podporou těchto aktivit.

Ve 2 věznicích probíhá bezplatná distribuce kondomů prostřed-
nictvím výdejních automatů a v 15 věznicích (z celkem 35) 
jsou kondomy dostupné v místnostech pro návštěvy bez 
zrakové a sluchové kontroly. Distribuce injekčních stříkaček 

kontinuum péče a léčba virové hepatitidy c
Diagnostika a léčba virové hepatitidy C (VHC) se řídí 
Standardním diagnostickým a terapeutickým postupem 
chronické infekce virem VHC vydaným Českou hepatologic-
kou společností a Společností infekčního lékařství v lednu 
2019. Tato vodítka plně podporují léčbu osob užívajících 
drogy a doporučují léčebné režimy VHC založené na podává-
ní přímo působících antivirotik (DAA); interferonové režimy 
již nejsou doporučovány. Léčba preparáty DAA; je v ČR 
dostupná ve 22 centrech, která mají zvláštní smlouvu se 
zdravotními pojišťovnami.

V srpnu 2019 byl RVKPP schválen dokument Eliminace 
virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republi-
ce: východiska a akční plán 2019–2021, který se zaměřuje 
na zlepšení v celé kaskádě péče o pacienty s VHC. V l. 2019 
a 2020 byl realizován cyklus seminářů s cílem zlepšit 
spolupráci mezi adiktologickými programy a centry 
pro léčbu VHC.

Kontinuum péče v oblasti VHC od testování přes vstup 
do léčby a úspěšné dokončení péče není mezi LDR v ČR 
optimální. V minulých letech bylo zjištěno, že léčba byla 

zahájena u méně než poloviny osob, kterým byla infekce 
VHC potvrzena. Vstup do léčby a udržení v léčbě jsou  
komplikovány bariérami na straně uživatelů, zdravotnických 
pracovníků i zdravotního systému jako takového.

V srpnu 2019 byla provedena studie mezi klienty tří nízko-
prahových kontaktních center v Praze zaměřená na mapo-
vání kontinua péče a bariér testování, vstupu a udržení 
v léčbě. Byla zjištěna vyšší míra vstupu lidí užívajících drogy 
injekčně (LDI) do léčby než v předchozích studiích, což 
může být způsobeno tím, že šlo o klienty z Prahy, ale také 
tím, že kontinuum VHC péče mezi LDI se může aktuálně 
zlepšovat. Potvrdily se nedostatky a rezervy v celém 
spektru kontinua od testování po udržení v léčbě.

Zlepšování parametrů kontinua péče VHC potvrzuje trend 
počtu léčených na VHC. Podle údajů z Národního registru 
hrazených zdravotních služeb zdravotních pojišťoven bylo 
v r. 2019 léčeno pro VHC 2,80 tis. osob (2,45 tis. v r. 2018), 
z toho většina (2,42 tis.) moderními přímo působícími 
antivirotiky, což je příznivý posun oproti r. 2018, kdy to byla 
přibližně polovina. Počet léčených LDI nebyl znám.

tAbulkA 7
Kaskáda péče VHC u klientů nízkoprahových programů v Praze v r. 2019

ukazatel 
celkem

sANANiM Drop in progressive

Počet respondentů
Počet testovaných na VHC v posledních 12 měsících
anti-HCV pozitivní (někdy prodělal VHC)
  z toho vyšetřeno specialistou na léčbu VHC
  z toho aktivní VHC (PCR pozitivní)
   z nich zahájena léčba VHC
  z nich dokončena léčba VHC
  léčba úspěšně dokončena (SVR)

  20
14
11
9
9
5
4
4

20
8
5
4
3
2
1
1

20
15
9
9
7
4
4
2

60
37
25
22
19
11
9
7

100
62
42
88
76
58
47
37

počet %
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Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán nárůst 
podílu TČ spáchaných pod vlivem návykových látek. Dlouho-
době jde nejčastěji o TČ ohrožení pod vlivem návykových látek 
anebo opilství a o nedbalostní dopravní nehody. 
 
Za r. 2019 MZ eviduje 15 694 pravomocných rozhodnutí 
o spáchání přestupku neoprávněného držení OPL v malém 
množství pro vlastní potřebu a 255 rozhodnutí o spáchání 
přestupku neoprávněného pěstování rostlin nebo hub 
obsahujících OPL v malém množství pro svoji potřebu 
a 52 rozhodnutí o spáchání přestupku umožnění neoprávněného 
požívání návykových látek osobě mladší 18 let. Meziročně byl 
zaznamenán výrazný nárůst počtu přestupků držení drog 

tAbulkA 8
Počty osob zadržených, stíhaných, obžalovaných 
a odsouzených za primární drogové trestné činy 
v l. 2008–2019

Rok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2 322
2 340
2 525
2 759
3 065
3 701
3 925
3 752
3 657
3 663
3 615
3 878

2 296
2 415
2 437
2 782
2 827
3 568
3 989
3 816
4 089
4 098
4 022
4 248

2 107
2 411
2 305
2 750
2 781
3 385
3 769
3 915
3 636
3 855
3 950
4 060

Zadržení
(NPC)

Stíhaní
(PP ČR)

1 909
2 158
2 020
2 404
2 226
2 466
2 729
3 174
2 899
3 068
3 102
3 085

1 164
1 209
1 328
1 531
1 628
1 953
2 105
2 180
2 373
2 233
2 353
2 631

Stíhaní 
(MS)

Obžalovaní
(MS)

Odsouzení
(MS)

Pozn.: V Evidenčně statistickém systému kriminality (ESSK) byla do 
r. 2015 do evidence stíhaných osob započítávána pouze nejzávažnější 
trestná činnost. Od r. 2016 došlo ke změně v metodice ESSK a je za-
počítávána veškerá trestná činnost. Počet stíhaných osob od r. 2016 
tedy není srovnatelný s počty za předchozí roky, neboť některé 
trestné činy nemusely být v předchozích letech nejzávažnější trestnou 
činností, a tedy zde nemusela být osoba započítána. Údaje PP ČR do 
r. 2015 nejsou očištěny o duplicity. 
Stíhanou osobou se v ESSK rozumí osoba, které bylo sděleno obvinění, 
dále osoba, které bylo sděleno podezření, nebo osoba, která se 
dopustila činu jinak trestného a jejíž trestní stíhání je nepřípustné 
(nezletilí, nepříčetní, diplomaté apod.). Údaj MS o počtu stíhaných 
zahrnuje také osoby stíhané ve zkráceném přípravném řízení. Údaj MS 
o počtu obžalovaných nezahrnuje osoby, u kterých státní zástupce 
podal návrh na potrestání.

GrAF 16
Počet zjištěných primárních drogových trestných činů podle jednotlivých skutkových podstat v l. 2002–2019

kriminalita spojená 
s návykovými látkami
 V r. 2019 bylo registrováno 4819 primárních drogových 

trestných činů (DTČ), což je výrazně méně než v r. 2018, 
kdy jich bylo registrováno 5465.  Trestní řízení je dlouhodobě 
nejčastěji (cca 80 %) vedeno proti osobám, které se dopustily 
nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL. 

Roste podíl osob stíhaných pro přechovávání OPL pro vlastní 
potřebu, který dosahuje přibližně pětiny všech primárních DTČ 
(v r. 2019 byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst z 14,5 % 
na 19,8 %) (graf 16). Tento nárůst je způsoben zejména 
nárůstem počtu trestných činů přechovávání pro vlastní 
potřebu v souvislosti s konopím.

Pokud jde o zastoupení drog, největší podíl představují dlouho-
době osoby zadržené v souvislosti s pervitinem a konopnými 
látkami. Za posledních 10 let tvoří osoby zadržené v souvislosti 
s pervitinem průměrně 50 % a v souvislosti s konopnými 
látkami 41 % všech osob zadržených pro primární DTČ. 
Podíl osob zadržených v souvislosti s jinými drogami 
nepřesahuje hranici 5 %. 

Mezi kraje s nejvyšším počtem stíhaných osob pro DTČ 
na 100 tis. obyvatel ve věku 15–64 let byly Ústecký kraj, 
Praha a Liberecký kraj. Naopak nejnižší počet stíhaných osob 
na 100 tis. obyvatel ve věku 15–64 let evidují za r. 2019 kraje 
Olomoucký, Jihomoravský a Plzeňský.

Za primární DTČ bylo v r. 2019 odsouzeno 2631 osob 
(2353 v r. 2018) (tabulka 8). Nejčastěji uloženou hlavní sankcí 
bylo podmíněně odložené odnětí svobody (65 % sankcí).

Trestná činnost spočívající v porušování alkoholové legisla-
tivy, tzv. primární alkoholová trestná činnost, zahrnuje jeden 
trestný čin, a to podávání alkoholických nápojů dítěti, tedy 
osobě mladší 18 let (§ 204). V r. 2019 bylo zjištěno 197 těchto 
trestných činů (174 v r. 2018).

Pod vlivem návykových látek bylo v r. 2019 spácháno 
14,5 tis. TČ (16 % z celkem 93,2 tis. objasněných TČ), z toho 
79 % pod vlivem alkoholu a 21 % nealkoholových drog. 

0
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Celkem 4 330 3 760 3 086 2 915 2 922 2 865 3 041 3 069 3 179 3 834 4 032 5 117 5 597 5 549 5 564 5 599 5 465 4 819
Šíření toxikomanie – § 287 470 367 239 158 110 59 37 23 24 31 25 93 36 25 48 54 21 17
Držení pro vlastní potřebu – § 284 285 312 263 281 310 364 411 419 343 375 433 689 791 696 722 671 792 954
Pěstování pro vlastní potřebu – § 285 0 0 0 0 0 0 0 0 145 168 193 225 204 160 159 167 129 148
Držení předmětů k výrobě – § 286 216 263 283 209 254 226 229 184 151 163 120 163 152 153 126 156 127 141
Výroba, pašování a prodej – § 283 3 359 2 818 2 301 2 267 2 248 2 216 2 364 2 443 2 516 3 097 3 261 3 947 4 414 4 515 4 509 4 551 4 396 3 559

nebo jiného harm reduction materiálu není v českých 
věznicích realizována. ×
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v malém množství pro svoji potřebu. Policie evidovala v r. 2019 
celkem 6383 osob, u kterých byly zjištěny přestupky nedovo-
leného nakládání s OPL. Největší podíl pachatelů přestupků 
tvořily podle policie osoby, které se dopustily přestupku 
v souvislosti s konopnými látkami (74 %) a pervitinem (18 %).

V r. 2019 bylo podle MZ na úseku ochrany veřejného zdraví 
spácháno 7531 přestupků v souvislosti s tabákem a alkoholem, 
nejčastěji se jednalo o porušení zákazu kouření na zákonem 
definovaném místě (85 %). V kontextu silničního provozu bylo 
v souvislosti s návykovými látkami v r. 2019 spácháno 20 244 
přestupků, nejčastěji šlo o řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti 
bezprostředně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Poslední odhad ekonomicky motivované sekundární drogové 
kriminality byl proveden za r. 2017. Bylo zjištěno celkem 
120,4 tis. vybraných ekonomicky motivovaných TČ (60 % 
všech zjištěných TČ celkem), z nich odhadem 35 % (42,3 tis.) 
spáchali uživatelé drog. Nejvyšší podíl představovaly krádeže. ×

trhy s návykovými látkami
 Podle ČSÚ bylo v ČR v r. 2018 spotřebováno celkem 

172,5 l alkoholických nápojů v přepočtu na jednoho obyvatele 
ČR od věku 0 let, což odpovídá 9,9 l čistého lihu na osobu. 
Z toho bylo nejvíce zkonzumováno v pivu (4,8 l), dále v liho-
vinách (2,8 l) a vínu (2,4 l). Spotřeba alkoholu v ČR v posled-
ních letech neklesá a ČR tak nadále patří k zemím s nejvyšší 
spotřebou alkoholu na světě.

Rovněž spotřeba cigaret do r. 2018 podle ČSÚ neklesala 
a v r. 2018 bylo spotřebováno téměř 2 tis. cigaret na 
1 obyvatele ČR, což je téměř 100 krabiček cigaret na osobu 
a rok. Postupně dochází ke zvyšování ceny cigaret v ČR (taky 
s tím, jak se zvyšuje spotřební daň na tabákové výrobky). 
V r. 2012 bylo možno za 1 průměrnou mzdu (25 100 Kč) 
koupit 389 „průměrných“ krabiček cigaret, zatímco v r. 2018 
(32 086 Kč) to bylo 329 krabiček.

ČR je zemí, kam jsou nelegální drogy dováženy, ale je také 
produkční zemí. V ČR je vyráběn pervitin a pěstováno konopí, 
a to jak na samozásobitelské, tak na komerční bázi. Samozá-
sobitelská výroba braunu z kodeinových preparátů nebo jiných 
opioidů je výjimečná, výroba dezomorfinu (crocodile) nebyla 
v ČR dosud hlášena. Sezonně dochází k získávání a zpracování 
surového opia z potravinářského máku uživateli přímo na 
polích, ojediněle je hlášena výroba (resp. pokusy o výrobu) 
heroinu. Ostatní nelegální drogy jsou do ČR dováženy, 
v posledních 4 letech však bylo na území ČR zaznamenáno 
i několik případů výroby tablet extáze.

Policie ČR a Celní správa ČR odhalily v r. 2019 celkem 
258 indoor pěstíren konopí (202 v r. 2018). Od r. 2011 roste 
podíl odhalených malých domácích pěstíren a naopak klesá 
podíl odhalených pěstíren s produkční kapacitou více než 
500 rostlin. Spotřeba konopí v ČR byla v r. 2019 kryta přede-
vším domácí produkcí.

V r. 2019 bylo v ČR odhaleno 234 varen pervitinu (240 v r. 2018). 
Mezi nimi převládaly v r. 2019 menší domácí varny, které záso-

bovaly zejména domácí trh. Do velkoobjemové výroby pervi-
tinu, stimulované zejména zahraniční poptávkou, byly podle 
NPC zapojeny převážně organizované skupiny osob vietnam-
ského původu. Stejně jako v předchozích letech byla velko-
objemová výroba přesouvána do zahraničí (Polsko, Německo, 
Nizozemsko). 

Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin 
extrahovaný z léčiv. V ČR je výdej léčiv s obsahem pseudo-
efedrinu regulován od r. 2009. Regulace vedla k významnému 
snížení výdeje těchto léčiv v českých lékárnách a k nárůstu 
nelegálního dovozu z jiných zemí. Pseudoefedrinová léčiva 
pro výrobu pervitinu pocházela nejčastěji z Polska.

Kokain je do ČR dovážen ze zemí Jižní Ameriky. V porovnání 
s okolními státy není ČR významnou cílovou ani tranzitní zemí, 
nicméně v r. 2019 pokračoval trend zvyšující se dostupnosti 
a čistoty kokainu v ČR. Tablety extáze se do ČR dováží větši-
nou z Nizozemska nebo Belgie. V posledních 4 letech byla 
zaznamenána výroba extáze i v ČR. Heroin se do ČR dostává 
zejména tzv. balkánskou cestou. Organizace trhu s heroinem 
se v porovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnila.

Nejčastěji zachycenou drogou byly stejně jako v předchozích 
letech konopné látky. Za r. 2019 bylo evidováno 1356 případů 
zajištění sušiny konopí (marihuany) v rámci DTČ, a to v celkovém 
množství 519,8 kg (v r. 2018 celkem 1410 případů v množství 
933,7 kg). Rostliny konopí byly v rámci DTČ zajištěny 
v 340 případech. Celkem bylo zajištěno 26,5 tis. rostlin. 
V 54 % šlo o záchyty v množství do 20 ks rostlin, záchyty 
nad 100 ks rostlin představovaly 14 %.

Druhou nejčastěji zadrženou drogou byl pervitin. Za r. 2019 
bylo v trestních řízeních evidováno 686 záchytů v množství 
26,4 kg v krystalické formě a 3635 tablet obsahujících pervitin 
(v r. 2018 celkem 799 záchytů v množství 105,3 kg v krystalic-
ké formě a 3635 tablet obsahujících pervitin).

Za r. 2019 bylo v trestních řízeních vykázáno 235 případů 
záchytů kokainu v celkovém množství výrazně převyšující 
zachycené množství kokainu v předchozím roce, což je 
187,1 kg (243 záchytů o celkové hmotnosti 24,2 kg v r. 2018).

U heroinu byl v porovnání s předchozím rokem hlášen vyšší 
počet záchytů a také výrazně vyšší zachycené množství. 
V rámci DTČ bylo za r. 2019 evidováno 52 záchytů o celkové 
hmotnosti 8,8 kg (46 záchytů o celkové hmotnosti 
1,3 kg v r. 2018).

V r. 2019 represivní orgány evidovaly v trestním řízení 333 zá-
chytů extáze, z toho ve 171 případech šlo o záchyty ve formě 
tablet (v r. 2018 celkem 464, z toho 257 záchytů ve formě 
tablet). Zajištěno bylo celkem 74,7 tis. tablet, což je více než 
dvojnásobné množství v porovnání s r. 2018 (32,4 tis. tablet).

V přestupkovém řízení bylo zajištěno 26,6 kg marihuany, 
468 rostlin konopí, 95 g hašiše, 1,2 kg pervitinu, 38 g kokainu, 
34 g heroinu, 89 tablet extáze a 15 tripů LSD.

V Systému včasného varování před novými drogami koordino-
vaném NMS bylo za r. 2019 v ČR hlášeno celkem 52 nových 
psychoaktivních látek, z toho 16 vůbec poprvé (65 látek 
v r. 2018). Nejčastěji to byly syntetické katinony (17 látek). ×
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zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři 
zveřejnit, zasílejte na e-mail: drogyinfo@vlada.cz.

reedice projektu „když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
zasílejte na e-mail: drogyinfo@vlada.cz.

Aplikace uniData a prevData k evidenci
klientů a intervencí v drogových službách včetně
uživatelské podpory
www.drogovesluzby.cz/.

internetová stránka evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost (eMcDDA):
www.emcdda.europa.eu/.

portál dobré praxe eMcDDA:
www.emcdda.europa.eu/best-practice.

evropská zpráva o drogách eMcDDA
https://www.emcdda.europa.eu/edr2020_en.

Národní stránky na podporu odvykání kouření
www.koureni-zabiji.cz/.

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
www.hazardni-hrani.cz/.

Národní stránky pro podporu omezení konzumace 
alkoholu: 
www.alkohol-skodi.cz/.

Národní linka pro odvykání kouření, alkoholu, 
hazardnímu hraní a nelegálním drogám 800 35 00 00.

projekt „systémová podpora rozvoje adiktologických 
služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ 
https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

Poděkování
Velké poděkování za pomoc a spolupráci při tvorbě výroční 
zprávy patří všem spolupracovníkům, členům pracovních 
skupin, organizacím, institucím a orgánům, kteří poskytli 
potřebná data a přispěli k jejich interpretaci. Bez spolupráce 
s nimi by nevzniklo ani toto číslo Zaostřeno.
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