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1 Souhrn situace v oblasti závislostí 
Politika v oblasti závislostí integruje oblasti nelegálních drog, alkoholu, tabáku a tabákových 

výrobků, hazardního hraní a nová témata léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek, 

nadužívání internetu a nových technologií a problematiky konopí a kanabinoidů. Koordinačním 

a poradním orgánem vlády v otázkách protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (RVKPP).  Na krajské úrovni zajišťují koordinaci politiky v oblasti závislostí 

krajští koordinátoři, na obecní úrovni místní protidrogoví koordinátoři. 

Národní právní rámec pro zavádění opatření k ochraně před škodami působenými užíváním 

návykových látek obsahuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek. Základní legislativní rámec regulace hazardních her (HH) představuje zákon 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který byl v r. 2020 novelizován v částech týkajících se např. 

evidence a výkaznictví provozování HH, rejstříku osob vyloučených z hazardního hraní, 

sebeomezujících opatření a kontrolní a dozorové činnosti nad provozováním HH.  

Politika v oblasti závislostí je financována ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. 

Adiktologické služby jsou financovány také z veřejného zdravotního pojištění a evropských fondů. 

Výdaje na integrovanou protidrogovou politiku z veřejných rozpočtů se dlouhodobě mírně zvyšují 

a v r. 2020 tvořily celkem 2286,9 mil. Kč. Na prosazování práva bylo v r. 2020 vynaloženo 52 % 

z celkových nákladů, na oblast harm reduction bylo určeno 16 %, na oblast léčby 12 %, a na 

prevenci 4 % celkových výdajů. Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů návykových látek 

v r. 2020 dosáhly 113,4 mil. Kč v ambulantní péči a 824,6 mil. Kč v lůžkové péči. Celkové výdaje 

dosáhly 938,0 mil. Kč, z toho 201,7 mil. Kč na léčbu v oboru návykových nemocí a 6,7 mil. Kč na 

léčbu v oboru adiktologie. Od r. 2020 byly státní zdroje na dotační programy protidrogové politiky 

z resortů Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR centralizovány do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR. 

Míra užívání návykových látek a hraní hazardních her v české populaci je vysoká. V současnosti 

kouří denně 17–24 % populace starší 15 let, což odpovídá přibližně 2 milionům denních kuřáků. E-

cigarety užívá přibližně 5 % a zahřívané tabákové výrobky 4 % dospělých. Výskyt kouření je 

dlouhodobě stabilní, ve věkové skupině 15–24 let dochází k poklesu v míře kouření. Denní 

konzumaci alkoholu uvádí přibližně 10 % dospělé populace, tedy 800–980 tis. osob. Denní 

konzumace alkoholu v dospělé populaci v ČR dlouhodobě neklesá, pití nadměrných dávek 

alkoholu, tedy pití 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti s frekvencí alespoň jednou týdně 

nebo častěji uvádí 12–13 % dospělé populace. Odhadem 1,5 milionu dospělých se nachází 

v kategorii rizikového pití, v tom 800–900 tis. osob je v kategorii škodlivého pití. Užívání 

psychoaktivních léků (tj. sedativa nebo hypnotika a opioidní analgetika) v posledním roce uvádí 

16 % populace (13 % sedativa a 7 % opioidní analgetika). Psychoaktivní léky odhadem zneužívá 

(tj. užívá déle než 6 týdnů, užívá vyšší než doporučené dávky nebo užívá s vyšší frekvencí než 

doporučené lékařem, případně získává léky jinak než na lékařský předpis) 10–15 % populace, 

což odpovídá přibližně 1,4 mil. osob. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv v ČR dlouhodobě 

klesá spotřeba benzodiazepinů a barbiturátů (přepočtená na mil. denních dávek léčiv), a naopak 

roste spotřeba Z-léků, pregabalinu a opioidních analgetik.  

Nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR jsou konopné látky, zkušenost s nimi uvádí přibližně 

čtvrtina až třetina dospělých osob. Necelých 10 % uvádí užití konopí v posledních 12 měsících, což 

odpovídá přibližně 600–800 tis. osob. Na základě screeningové škály CAST se odhaduje přibližně 

400 tis. osob v riziku v souvislosti s užíváním konopí, v tom 200 tis. osob je ve vysokém riziku. 

Trendy v míře užívání konopných látek mezi dospělými jsou dlouhodobě stabilní. Denních 

uživatelů konopí je odhadem 27 tis. Užití konopí pro samoléčbu v posledním roce uvedlo 5–10 % 



Souhrn situace v oblasti závislostí 

4 

populace, tj. odhadem 400–900 tis. osob. Po vyloučení osob, které současně užily konopí pro 

rekreační účely, uvedlo užití konopí výhradně z důvodů samoléčby 2–3 % dospělých, tj. odhadem 

200 tis. osob. Míra užívání jiných nelegálních drog v dospělé populaci je na řádově nižší úrovni. 

V ČR je odhadem 44 tis. lidí užívajících drogy rizikově, což jsou dlouhodobí a/nebo pravidelní 

anebo injekční uživatelé drog opiátového a/nebo amfetaminového typu. Tři čtvrtiny tvoří uživatelé 

pervitinu, přibližně čtvrtinu uživatelé opioidů. Mírně roste zneužívání opioidních analgetik. 

Z dlouhodobého hlediska dochází k mírnému nárůstu míry hazardního hraní v dospělé populaci, 

nejčastěji uváděnou hazardní hrou jsou loterie. Hraní HH (včetně loterií) v posledních 12 měsících 

uvedlo 35–50 % dospělých, přičemž nejčastěji je uváděna právě účast na loteriích. Po vyloučení 

loterií hrálo hazardní hry v posledních 12 měsících 12–20 % populace, hraní on-line uvádí 5–10 % 

dospělých. Do kategorie problémového hráčství podle škály Lie/bet spadá 2,5–2,9 % populace 

starší 15 let (tj. přibližně 170–220 tis. osob), z toho 1,0–1,5 % (tj. 90–120tis. osob) spadá do 

kategorie vysokého rizika.  

Mezi dospívajícími pokračuje trend poklesu výskytu užívání návykových látek, včetně jeho 

rizikových forem. Poslední vlna studie ESPAD z r. 2019 potvrdila již dříve sledovaný pokles míry 

pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i aktuálních zkušeností mládeže se všemi 

sledovanými nelegálními drogami. Pokles v užívání návykových látek je dáván i do souvislosti 

s tzv. digitální revolucí charakterizovanou nárůstem on-line komunikace a užívání nových 

(mobilních) technologií.  

V důsledku kouření ročně zemře 16–18 tis. osob, nejčastěji v souvislosti se zhoubným novotvarem 

průdušnice, průdušek a plic a CHOPN. Na 1 zemřelého kuřáka připadá 15 ztracených let života. 

V souvislosti s konzumací alkoholu ročně zemře 6–7 tis. osob, z toho 2 tis. případů úmrtí jsou 

přímo přiřaditelných alkoholu (např. alkoholické onemocnění jater) a intoxikace alkoholem tvoří 

400–500 případů ročně. Lidé závislí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve, než běžná 

populace. Ročně v důsledku předávkování psychoaktivními léky zemře 40 osob, nejčastěji jde 

o předávkování opioidy (včetně opioidních analgetik) a benzodiazepiny. Na předávkování 

nelegálními drogami nebo těkavými látkami ročně zemře 50–60 osob. V oblasti výskytu infekcí 

mezi lidmi užívajícími drogy injekčně je ČR v mezinárodním kontextu na nízké úrovni: výskyt 

HIV/AIDS je v české populaci i mezi injekčními uživateli drog dlouhodobě na nízké úrovni (pod 

1 %), výskyt virové hepatitidy typu B dlouhodobě klesá a výskyt virové hepatitidy typu C je 

dlouhodobě stabilní, séroprevalence výskyt virové hepatitidy typu C mezi lidmi užívajícími drogy 

injekčně dosahuje 37 %. Mezi hráči hazardních her je vysoký výskyt psychiatrické komorbidity, až 

63 % hráčů v posledních 30 dnech před léčbou trpělo úzkostně-depresivní poruchou, dalších 20 % 

vykazovalo zvýšené riziko této poruchy. Pokus o sebevraždu uvedlo 22 % hráčů. 

Primární prevence závislostí zaměřená na děti a mládež je součástí širšího rámce primární 

prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Systém koordinuje a metodicky 

vede ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na krajské úrovni působí krajští školští 

koordinátoři prevence a na místní úrovni metodici prevence v pedagogicko-psychologických 

poradnách. Ve školách působí školní metodici prevence. Od května 2019 je pozastaven systém 

certifikací odborné způsobilosti preventivních programů, tj. systém ověřování kvality programů 

primární prevence rizikového chování realizovaných ve školství externími subjekty. Znovuobnovení 

procesu certifikací zůstává nadále nevyjasněné. Kvalita a rozsah preventivních programů jsou 

regionálně nerovnoměrné, nedostatečné pokrytí je zejména programy selektivní a indikované 

prevence. Přetrvává nedostatek preventivních programů zaměřených na jinou než školní populaci, 

na specifické cílové skupiny a specifická prostředí (např. prostředí noční zábavy, vězni, sociálně 

vyloučené lokality/Romové). Zdravotní a právní gramotnost v oblasti užívání návykových látek je 

nadále nízká. 

Síť nízkoprahových programů, programů ambulantní léčby a poradenství, terapeutických komunit 

a služeb následné péče, které mají převážně registraci sociální služby a jsou většinou provozovány 

NNO, a síť zdravotnických zařízení oboru psychiatrie, resp. se specializací v oboru návykových 
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nemocí a adiktologie, se ve vzrůstající míře prolínají a do značné míry vytváří společnou síť a jádro 

specializovaných adiktologických služeb v ČR. V ČR je přibližně 250–300 adiktologických 

programů různých typů. Jejich dostupnost je místně rozdílná, v některých regionech je velmi 

špatná nebo omezená dostupnost některých typů služeb (zejména programy ambulantní léčby, 

substituční léčby, adiktologické programy specializované na děti a mládež). V posledních letech 

roste nabídka léčebných a poradenských intervencí poskytovaných prostřednictvím internetu 

a s využitím nových technologií pro uživatele tabáku, alkoholu, nelegálních drog, hazardní hráče 

a jejich blízké. 

V červnu 2021 schválila RVKPP Koncepci rozvoje sítě adiktologických služeb, která stanovuje rámec 

a obsah oboru adiktologie a adiktologických služeb, definuje východiska, ze kterých adiktologické 

služby v ČR vycházejí, principy, na kterých jsou postaveny, a definuje 6 základních typů služeb. 

V listopadu 2021 schválila RVKPP nové Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 

zpracované v rámci projektu RAS, které odpovídají nové typologii služeb. Na začátku r. 2020 byl 

pozastaven proces certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb, který dosud nebyl 

obnoven. 

Nízkoprahové programy (kontaktní centra a terénní programy) v r. 2020 distribuovaly 8,9 mil. ks 

jehel a stříkaček a průměrný počet injekčního náčiní v přepočtu na jednoho odhadovaného 

injekčního uživatele činí 211 ks ročně, což je podle WHO v rámci prevence přenosu HIV těsně nad 

hranicí pásma vysokého pokrytí. V r. 2021 byl zahájen pilotní projekt distribuce naloxonu 

spočívající v poskytování naloxonu klientům a dalším osobám v okolí uživatelů drog. Specifické 

harm reduction programy na tanečních a hudebních akcích nejsou v ČR příliš rozšířeny, nízký 

počet těchto programů souvisí s omezenou finanční podporou. V r. 2020 byla v Brně otevřena 

3 nízkoprahová denní tzv. mokrá centra pro cílovou skupinu uživatelů alkoholu. 

Počet osob hlášených do registru opiátové substituční léčby dlouhodobě stagnuje, v léčbě je 

každoročně evidováno celkem 2,4 tis. léčených osob. K poskytování substituční léčby má v ČR 

povolení 10 věznic, od r. 2019 je možné u osob, které nastupují do věznice se substituční léčbou 

buprenorfinem, v léčbě pokračovat i ve vězení, ale pacient si léky musí hradit sám.  

Odvykání kouření a léčbu závislosti na tabáku nabízí v ČR celé spektrum sítě služeb – centra pro 

léčbu závislosti na tabáku, ambulance lékařů různých odborností, kteří prošli kurzem České 

lékařské komory, poradenství poskytují lékárny i adiktologické programy. V léčbě pro závislost na 

tabáku je ročně evidováno přibližně 500–600 osob. 
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2 Hodnocení Akčního plánu 

realizace Národní strategie 

2019–2021 
Průběžné hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019–2021 (Akční plán 2019–2021) bylo realizováno v období 

červenec 2020 – říjen 2020. Závěrečné vyhodnocení Akčního plánu 2019–2021 bylo realizováno 

v období srpen 2021 – leden 2022 a za koordinaci aktivit týkajících se hodnocení byl odpovědný 

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (OPK).  

Závěrečné vyhodnocení Akčního plánu 2019–2021 se zaměřovalo zejména na vyhodnocení 

naplnění aktivit Akčního plánu 2019–2021. Informace k jednotlivým aktivitám poskytovaly resorty 

a instituce zapojené do jejich realizace, hodnocení implementace aktivit akčního plánu lze tedy 

považovat za interní hodnocení (monitoring implementace). Součástí vyhodnocení bylo 

i zhodnocení dopadů sloučení akčních plánů v oblasti závislostí (tj. akčních plánů pro oblast 

nelegálních drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní) do jednoho dokumentu Akčního plánu 

2019–2021. Celkový přehled výsledků hodnocení naplnění Akčního plánu 2019–2021 a výsledky 

zhodnocení sloučení akčních plánů jsou obsaženy v kapitole Výsledky hodnocení Akčního plánu 

2019–2021 (str. 9). 

Akční plán 2019–2021 obsahoval celkem 272 aktivit rozložených ve 4 prioritních oblastech, které 

jsou definovány Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

2019–2027, a které vycházely z aktuální situace v oblasti užívání nelegálních drog 

a psychoaktivních léčivých přípravků, hazardního hraní a dalšího závislostního chování, užívání 

alkoholu a kontroly tabáku:  

 posílení prevence a zvýšení informovanosti, 

 zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, 

 efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 

 posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky. 

Národní strategie v oblasti závislostí 2019–2027 definovala také prioritní oblast zaměřenou na 

nová témata: léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek, nadužívání internetu a nových 

technologií a problematiku konopí a kanabinoidů. Tato témata byla v Akčním plánu 2019–2021 

rozpracována jako součást všech 4 prioritních oblastí. 

Jednotlivé priority/prioritní oblasti obsahovaly specifické cíle a k dosažení jejich splnění vedly 

konkrétní aktivity. Každá aktivita byla definována svým názvem (stručným popisem), termínem 

nebo frekvencí plnění, institucí odpovědnou za její plnění, popř. spolupracující institucí na plnění 

aktivity, a předpoklady potřebnými pro realizaci dané aktivity, zejména předpokládaná výše 

finančních prostředků pro realizaci aktivit.  

2.1 Získání dat pro hodnocení Akčního plánu 
K poskytnutí informací o realizaci aktivit byly vyzvány subjekty, které se měly na implementaci 

Akčního plánu 2019–2021 podílet jako hlavní realizátor aktivit a také zástupci krajů a obcí, pokud 

realizace aktivit byla definována ve formě doporučení krajům a obcím. Celkově bylo osloveno 

24 subjektů – hlavních realizátorů aktivit (institucí odpovědných a spoluodpovědných za realizaci 

aktivit).  
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Konečné vyhodnocení a sběr informací proběhl v období srpen 2021 – leden 2022. Hodnocení 

plnění Akčního plánu 2019–2021 se zaměřilo na vyhodnocení úrovně splnění celkových aktivit, 

a to  „splněné“, „částečně splněné“ nebo „nesplněné“. Informace o plnění jednotlivých aktivit 

Akčního plánu 2019–2021 poskytovaly OPK resorty a instituce zapojené do jejich realizace 

v jednotné struktuře. Odpovědné instituce aktualizovaly informace o průběhu realizace aktivit, 

které byly již předloženy v rámci průběžného hodnocení Akčního plánu 2019–2021 v r. 2020. 

Zároveň doplnily informace o výši finančních prostředků vynaložených na realizaci aktivit nad 

rámec běžných (stávajících) zdrojů, o výstupech realizace jednotlivých aktivit a jejich praktickém 

dopadu a v případě nesplnění aktivit (ve stanoveném termínu) také o důvodech jejich nerealizace 

(ve stanoveném termínu).  

Celkové hodnocení Akčního plánu 2019–2021, včetně hodnocení dopadů sloučení akčních plánů 

v oblasti závislostí, bylo předmětem on-line dotazníkového šetření mezi různými aktéry v oblasti 

politiky závislostí. Sběr dat probíhal v průběhu září 2021 prostřednictvím on-line dotazníku 

v aplikaci Limesurvey. Výzva k účasti v průzkumu byla zaslána prostřednictvím kontaktů v rámci 

všech pracovních a poradních orgánů RVKPP relevantních v kontextu koordinace realizace aktivit 

Akčního plánu 2019–2021 (Výbor zástupců resortů a institucí, Výbor zástupců regionů, PS pro 

omamné a psychotropní látky, PS pro problematiku hazardních her, MPS KOTA a MPS SPA). 

Dotazník1 byl vytvořen OPK a obsahoval otázky zaměřené na základní charakteristiku 

instituce/organizace respondenta, hodnocení strategických dokumentů v oblasti závislostí, 

hodnocení faktorů ovlivňujících realizaci aktivit Akčního plánu 2019–2021 a doporučení pro tvorbu 

akčního plánu pro navazující období. 

Výzva k účasti na studii byla rozeslána e-mailem dne 6. září 2021, připomenutí výzvy bylo zasláno 

13. září 2021 a 20. září 2021. Celkem bylo vyplněno 95 dotazníků, z toho 43 bylo odesláno 

úplných. Z 52 neúplných dotazníků bylo použito 36, zbývajících 16 bylo vyloučeno z důvodu 

absence odpovědi na významnou většinu otázek.  

2.2 Zpracování dat pro hodnocení Akčního 

plánu 
V období listopad 2021 – leden 2022 zpracoval OPK poskytnuté podklady do Souhrnné zprávy 

o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019–2021. Na vyhodnocení aktivit a plnění Akčního plánu 2019–2021 se 

podílely odpovědné i určené spolupracující instituce na plnění konkrétních aktivit. 

Hodnocení plnění Akčního plánu 2019–2021 se zaměřilo na vyhodnocení míry naplnění aktivit. 

Aktivity mohly být označeny jako „splněné“, „částečně splněné“ nebo „nesplněné“. Pokud aktivita 

nebyla splněna do konce platnosti akčního plánu, ale byly reálně podniknuty kroky vedoucí 

k splnění aktivity, byť po termínu, byla aktivita vyhodnocena jako částečně splněna. U splněných 

a částečně splněných aktivit byl také sledován termín plnění. Aktivity mohly být označené jako 

v termínu „splněné“, v termínu „částečně splněné“, nebo v termínu „nesplněné“.  

OPK dále na základě informací získaných z monitoringu implementace aktivit Akčního plánu 2019–

2021 a informací z pravidelného monitoringu situace v oblasti užívání nelegálních drog 

a hazardního hraní, realizovaného každoročně Národním monitorovacím střediskem pro drogy 

a závislosti (NMS), a monitoringu situace v oblasti užívání alkoholu, tabákových výrobků 

a psychoaktivních léků realizovaném od r. 2021 NMS, vyhodnotil dosažení výstupů a naplnění 

priorit definovaných Akčním plánem 2019–2021.  

                                                      

1  Dotazník vycházel z Dotazníku vnímání strategických dokumentů protidrogové politiky ČR a faktorů ovlivňujících jejich 

implementaci použitém pro Evaluaci Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009.   
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Informace o situaci v oblasti hraní hazardních her a užívání nelegálních návykových látek, tabáku 

a tabákových výrobků, alkoholu a psychoaktivních léků použité k hodnocení naplnění priorit 

a k souhrnu situace v oblasti závislostí, byly čerpány ze zpráv o stavu závislostí v ČR zpracovaných 

NMS2.  

  

                                                      

2 www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/  

http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/


Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 

9 

3 Výsledky hodnocení Akčního 

plánu 2019–2021 

3.1 Hodnocení sloučení akčních plánů 

v oblasti závislostí 
Revizemi Národní strategie protidrogové politiky 2010–2018 a vytvořením integrované 

protidrogové politiky vznikla potřeba vytvoření akčních plánů i pro nové oblasti působnosti 

strategie, tj. problematiky užívání legálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství. 

V l. 2016–2018 byly v platnosti celkem 4 akční plány v oblasti závislostí: pro oblast nelegálních 

drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Schválením nové Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 bylo také usnesením RVKPP č. 02/0319 

ze dne 26. března 2019 schváleno sjednocení 4 akčních plánů pro jednotlivé oblasti protidrogové 

politiky do jednoho souhrnného akčního plánu. 

V evropském kontextu je také patrný stále vzrůstající trend integrace různých oblastí politiky 

závislostí do jednotných strategických dokumentů. Zatímco na konci 90. let byly integrované 

strategické dokumenty platné ve 2 evropských zemích, od r. 2011 je patrný každoroční nárůst 

počtu zemí s integrovanými strategickými dokumenty. V r. 2016 šlo již o 12 evropských států 

a v r. 2020 o 14 států.3 Ke konci r. 2020 byly integrované strategické dokumenty v platnosti kromě 

České republiky také v Belgii, Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Litvě, Lucembursku, Rakousku, 

Polsku, Portugalsku, Švédsku, Norsku a na Kypru. 

OPK realizoval průzkum zaměřený na hodnocení dopadů sloučení akčních plánů v oblasti 

závislostí do jednoho akčního plánu v souladu s plněním aktivity č. 4.14 Akčního plánu 2019–2021. 

Sběr dat probíhal v průběhu září 2021 prostřednictvím on-line dotazníkového šetření v aplikaci 

Limesurvey. Výzva k účasti v průzkumu byla zaslána prostřednictvím kontaktů v rámci všech 

pracovních a poradních orgánů RVKPP relevantních v kontextu koordinace realizace aktivit 

Akčního plánu 2019–2021. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 95 respondentů, z toho 16 

dotazníků bylo vyloučeno z důvodu absence odpovědi na významnou většinu otázek. Mezi 

respondenty byli zastoupeni zástupci státní správy (48,1 % respondentů), samosprávy (21,5 %), 

akademických a výzkumných institucí (12,7 %), sociálních (11,4 %) a zdravotních (10,5 %) služeb, 

a oblasti školství a primární prevence (6,3 %). Náplň činnosti respondentů byla nejčastěji 

koordinace (54,4 % respondentů), financování projektů v oblasti závislostí (21,5 %), výzkum 

a monitoring (19,0 %), tvorba sítě adiktologických služeb (19,0 %), poskytování služeb v oblasti 

harm reduction (16,5 %), léčby a závislostí a následné péče (13,9 %), tvorba sítě služeb v oblasti 

primární prevence (13,9 %), poskytování služeb v oblasti primární prevence (12,7 %) a prosazování 

práva a regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty (11,3 %). Celkem 91,7 % 

respondentů uvedlo, že instituce či organizace, ve které působí, se přímo podílí na implementaci 

Akčního plánu 2019–2021 ve formě subjektu odpovědného za realizaci aktivit nebo 

spolupracujícího subjektu, naopak 8,3 % respondentů uvedlo, že instituce či organizace ve které 

působí, není gestorem ani spolupracujícím subjektem aktivit Akčního plánu 2019–2021. 

V rámci průzkumu byly hodnoceny předchozí akční plány pro jednotlivé oblasti závislostí (Akční 

plán 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek, Akční plán 2015−2018 pro oblast 

hazardního hraní, Akční plán k omezení škod působených alkoholem 2015 až 2018, Akční plán pro 

                                                      

3  www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/policy-evaluation_en#section3 [2021-12-21], 

www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/new-developments-national-drug-strategies-eu_en [2021-12-21]   

http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/policy-evaluation_en#section3
http://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/new-developments-national-drug-strategies-eu_en
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oblast kontroly tabáku 2015 až 2018) a Akční plán 2019–2021 v předem definovaných 

parametrech: 

 strategické zaměření/stanovení priorit, 

 rozsah (počet úkolů/aktivit), 

 formální struktura, 

 přehlednost dokumentu, 

 srozumitelnost, 

 návaznost na národní strategii, 

 jasnost formulace úkolů/aktivit, 

 realističnost realizace úkolů/aktivit, 

 jednoznačnost ve vymezení odpovědnosti za realizaci jednotlivých úkolů/aktivit, 

 definování způsobu, jak stanoveného úkolu/aktivity dosáhnout, 

 definování objemu předpokládaných finančních prostředků, 

 úroveň vzájemné spolupráce na řešení úkolů/aktivit (problémů v oblasti politiky závislostí), 

 způsob sledování průběžné realizace úkolů/aktivit, 

 způsob hodnocení celého akčního plánu. 

Akční plány byly respondenty hodnoceny podle uvedené míry znalosti jednotlivých dokumentů, 

proto nebyly hodnoceny respondenty, kteří akční plány neznali. Akční plán 2016 až 2018 v oblasti 

nelegálních návykových látek v jednotlivých parametrech hodnotilo 34–39 respondentů, Akční plán 

2015−2018 pro oblast hazardního hraní hodnotilo 26–30 respondentů, Akční plán k omezení škod 

působených alkoholem 2015 až 2018 hodnotilo 31–35 respondentů, Akční plán pro oblast kontroly 

tabáku 2015 až 2018 hodnotilo 29–31 respondentů a Akční plán 2019–2021 hodnotilo 35–40 

respondentů. Z výsledků vyplývá, že Akční plán 2019–2021 je respondenty hodnocen jako nejvíce 

vyhovující ve všech parametrech s výjimkou rozsahu, tj. počtu aktivit (vyhovující pro 59,0 % 

respondentů). Z hlediska rozsahu byl častěji jako vyhovující označen Akční plán 2015−2018 pro 

oblast hazardního hraní (vyhovující pro 65,5 % respondentů). Porovnání jednotlivých akčních plánů 

v jednotlivých parametrech podle celkového podílu odpovědí zcela vyhovující a spíše vyhovující 

obsahuje graf 3-1. 

Celkem 33 respondentů uvedlo výhody (65 výhod) sloučení akčních plánů v oblasti závislostí do 

jednoho souhrnného akčního plánu, nevýhody uvedlo celkem 21 respondentů (39 nevýhod). 

Nejčastěji uváděné výhody sloučení 4 akčních plánů pro jednotlivé oblasti politiky závislostí do 

souhrnného Akčního plánu 2019–2021 se týkají zjednodušení struktury, zvýšení přehlednosti 

a transparentnosti akčního plánu. Dále je za výhodu považován komplexní přístup k oblasti 

závislostí a propojení jednotlivých oblastí politiky závislostí, které umožňuje vzájemné srovnání 

a eliminuje duplicity ve strategických dokumentech. S tím souvisí respondenty uváděné výhody 

v oblasti podpory spolupráce a koordinace politiky v oblasti závislostí. Sloučení akčních plánů je 

spojeno také se snížením administrativní zátěže. Naopak hlavní nevýhody sloučení akčních plánů 

jsou spatřovány zejména v širokém zaměření akčního plánu, které komplikuje detailnější zaměření 

na specifické problémy a oblasti. Dále je za nevýhodu považován velký rozsah Akčního plánu 

2019–2021. S tím souvisí také uváděné problémy na koordinační úrovni, které jsou spatřovány 

zejména v náročnosti zapojení širokého spektra aktérů politiky v oblasti závislostí.  
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graf 3-1: Porovnání akčních plánů v oblasti závislostí v hodnocených parametrech (celkem odpovědi zcela 

vyhovující a spíše vyhovující), v %  
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bylo zaměřeno 10 aktivit (3,6 %), na oblast léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek 8 

aktivit (2,8 %) a na oblast nadužívání internetu a nových technologií 4 aktivity (1,4 %). 

V rámci on-line průzkumu OPK bylo zjišťováno vnímání pozornosti, která je jednotlivým oblastem 

politiky závislostí věnována v Akčním plánu 2019–2021 a také skutečně v praxi – graf 3-2. Podle 

respondentů je skutečně v praxi i v dokumentu Akčního plánu 2019–2021 největší pozornost 

věnována oblasti nelegálních drog, což neodpovídá počtu aktivit Akčního plánu 2019–2021 

specificky zaměřených na tuto oblast. Ve skutečnosti v Akčním plánu 2019–2021 nejvyšší počet 

aktivit, kromě aktivit zaměřených na integrovaná témata politiky závislostí, cílí specificky na oblast 

tabáku a tabákových výrobků. Naopak vnímání respondentů se s počtem aktivit shoduje v oblasti 

nových témat, tj. oblast konopí a kanabinoidů, léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek 

a nadužívání internetu a nových technologií. Na tyto oblasti se svým obsahem specificky zaměřuje 

nejnižší počet aktivit Akčního plánu 2019–2021 a rovněž vnímání, jaká pozornost je těmto 

oblastem věnována v Akčním plánu 2019–2021 a skutečně v praxi dosahuje nejnižší úrovně.  

graf 3-2: Vnímání míry pozornosti věnované jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí v Akčním plánu 

2019–2021 a skutečně v praxi, v % 
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4,3

2,1

4,3

2,1

29,8

27,7

25,5

21,3

17

21,3

14,9

44,7

36,2

29,8

42,6

36,2

36,2

29,8

12,8

27,7

34

27,7

29,8

31,9

40,4

4,3

4,3

4,3

14,9

6,4

12,8

Nelegální drogy

Alkohol

Tabák a tabákové výrobky

Hazardní hraní

Léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek

Konopí a kanabinoidy

Nadužívání internetu a nových technologií

v praxi

prioritní vysoká střední nízká žádná
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jednotných strategických dokumentů. Z hodnocení sloučení akčních plánů v oblasti závislostí 

vyplývají podněty, které budou zohledněny při tvorbě navazujících strategických dokumentů 

integrované politiky v oblasti závislostí.  

3.2 Celkový přehled plnění aktivit Akčního 

plánu 
Na plnění Akčního plánu 2019–2021 se podílelo celkem 29 subjektů/institucí odpovědných za 

realizaci aktivit a kraje a obce. Odbor protidrogové politiky ÚV ČR odpovídal za 107 aktivit 

(39,3 %), ministerstvo zdravotnictví za 82 aktivit (30,1 %), ministerstvo práce a sociálních věcí 

a ministerstvo financí shodně za 26 aktivit (9,6 %), ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za 

17 aktivit (6,3 %), ministerstvo spravedlnosti za 13 aktivit (4,8 %), ministerstvo zemědělství za 12 

aktivit (4,4 %), ministerstvo vnitra za 10 aktivit (3,7 %), ministerstvo obrany za 6 aktivit (2,2 %), 

ministerstvo zahraničních věcí za 4 aktivity (1,5 %), ministerstvo kultury za 2 aktivity (0,7 %) 

a shodně za 1 aktivitu (0,4 %) odpovídalo ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj 

a ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkem za realizaci 7 aktivit (2,6 %) odpovídala Klinika 

adiktologie 1. LF UK a VFN a shodně za 1 aktivitu (0,4 %) Národní ústav duševního zdraví a Česká 

lékárnická komora. Grantové agentury pro podporu výzkumu (AZV, GAČR, TAČR) byly odpovědné 

za 5 aktivit (1,8 %). Celkem 6 aktivit (2,2 %) bylo formou doporučení krajům nebo doporučení 

krajům a obcím, 11 aktivit (2,6 %) formou doporučení odborným společnostem v oblasti 

adiktologie (SNN a/nebo ČAA), 7 aktivit (2,6 %) formou doporučení střešním organizacím (A.N.O. 

a/nebo APSS), 5 aktivit (1,8 %) formou doporučení dalším odborným společnostem (SLZT a/nebo 

ČLS JEP a/nebo Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP), 3 aktivity (1,1 %) formou doporučení 

poskytovatelům služeb a odpovědnost za 8 aktivit (2,9 %) byla rozdělena mezi všechny členy 

RVKPP. Seznam jednotlivých subjektů, které byly v Akčním plánu 2019–2021 uvedeny jako hlavní 

gestoři (odpovědné instituce) za plnění jednotlivých aktivit s počtem aktivit, za které byly tyto 

instituce přímo odpovědny, uvádí tabulka 3-1. 
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tabulka 3-1: Rozdělení odpovědnosti mezi hlavní realizátory aktivit Akčního plánu 2019–2021 

Odpovědná instituce Počet aktivit Podíl (%) 

Odbor protidrogové politiky (sekretariát RVKPP) 107 39,3 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 82 30,1 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 26 9,6 

Ministerstvo financí ČR 26 9,6 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 17 6,3 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 13 4,8 

Ministerstvo zemědělství ČR 12 4,4 

doporučení odborných společnostem (ČAA a/nebo SNN) 11 4,0 

Ministerstvo vnitra ČR 10 3,7 

členové RVKPP 8 2,9 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 7 2,6 

doporučení střešním organizacím (A.N.O. a/nebo APSS) 7 2,6 

Ministerstvo obrany ČR 6 2,2 

doporučením obcím a/nebo krajům 6 2,2 

AZV, TAČR, GAČR 5 1,8 

doporučení odborným společnostem (SLZT a/nebo ČLS JEP a/nebo 

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP) 

5 1,8 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 4 1,5 

doporučení poskytovatelům služeb 3 1,1 

Ministerstvo kultury ČR 2 0,7 

Ministerstvo dopravy ČR 1 0,4 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 0,4 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1 0,4 

Národní ústav duševního zdraví 1 0,4 

Česká lékárnická komora  1 0,4 

Celkem 272* – 

Pozn.: * U některých aktivit bylo uvedeno současně několik institucí jako gestorů aktivity. 

Aktivity Akčního plánu 2019–2021 se věnovaly všem tematickým oblastem politiky závislostí 

(nelegální drogy, hazardní hraní, alkohol, tabák a novým tématům definovaným Národní strategií 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027) a byly rozloženy ve 4 

prioritních oblastech definovaných Národní strategií prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019–2027. Jednotlivé priority/prioritní oblasti obsahují specifické cíle, 

k dosažení jejich splnění vedly konkrétní aktivity. Vyhodnocení míry naplnění aktivit podle 

jednotlivých prioritních oblastí, resp. podle tematických oblastí politiky závislostí poskytuje tabulka 

3-2, resp. tabulka 3-3. 

Celkově se podařilo splnit 34,6 % (94 aktivit) všech aktivit Akčního plánu 2019–2021, částečně bylo 

splněno 33,5 % (91 aktivit), nesplněných bylo 32,0 % (87 aktivit). Podrobný přehled plnění 

jednotlivých aktivit i s informací o průběhu realizace aktivit je uveden v kapitole Hodnocení plnění 

jednotlivých aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019–2021 (str. 31). 
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tabulka 3-2: Přehled plnění aktivit Akčního plánu 2019–2021 podle priorit 

Priorita 
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho částečně 

splněno 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Posílení prevence a zvýšení 

informovanosti 
49 12 24,5 18 36,7 19 38,8 

Zajištění kvalitní a dostupné 

sítě adiktologických služeb 
74 20 27,0 27 36,5 27 36,5 

Efektivní regulace trhů 

s návykovými látkami a 

závislostními produkty 

73 22 30,1 22 30,1 29 39,7 

Posílení řízení, koordinace a 

efektivní financování 

protidrogové politiky 

76 40 52,6 24 31,6 12 15,8 

Celkem 272 94 34,6 91 33,5 87 32,0 

 

tabulka 3-3: Přehled plnění aktivit Akčního plánu 2019–2021 podle tematických oblastí politiky závislostí  

Tematické zaměření 
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho částečně 

splněno 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Nelegální drogy 44 18 40,9 11 25,0 15 34,1 

Hazardní hraní  25 10 40,0 7 28,0 8 32,0 

Alkohol  24 9 37,5 4 16,7 11 45,8 

Tabák a tabákové výrobky 49 17 34,7 15 30,6 17 34,7 

Integrovaná témata politiky 

závislostí* 
117 38 32,5 50 42,7 29 24,8 

Léčivé přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 
8 1 12,5 2 25,0 5 62,5 

Nadužívání internetu a nových 

technologií 
4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 

Konopí a kanabinoidy 10 4 40,0 3 30,0 3 30,0 

Celkem** 272 94 34,6 91 33,5 87 32,0 

Pozn.: * Integrovaná témata politiky závislostí – aktivity zaměřené souhrnně na oblasti politiky závislostí (tj. legálních drog, 

nelegálních drog, hazardního hraní). ** Některé aktivity jsou specificky zaměřené souhrnně na oblast alkoholu a tabáku, 

nebo alkoholu a hazardního hraní, nebo hazardního hraní a nelegálních drog, proto počet aktivit celkem neodpovídá 

součtu aktivit podle tematického zaměření. 

Je nutné upozornit na to, že ve statistickém zhodnocení množství splněných nebo nesplněných 

úkolů se neodráží jejich náročnost, finanční předpoklady, personální kapacity vyčleněné na jejich 

plnění, resp. to zda a jaké byly problémy při jejich implementaci. Lze konstatovat, že úkoly, jež mají 

rutinní charakter, resp. jsou již součástí běžné agendy zodpovědných subjektů a vzhledem k jejich 

důležitosti jsou také součástí Akčního plánu 2019–2021, se dařilo plnit bez větších problémů. 

K nesplněným či částečně splněným aktivitám patří spíše aktivity systémovějšího a komplexnějšího 

charakteru, aktivity pro odpovědný subjekt nové a úkoly, na jejichž realizaci bylo potřeba vyčlenění 

dodatečných finančních prostředků či personálních zdrojů. U legislativních úkolů je vyhodnocení 

jejich splnění náročnější, protože není v možnostech předkladatele zákonů zcela ovlivnit rychlost či 

výsledek legislativního procesu.  

On-line průzkum realizovaný v září 2021 OPK mezi různými aktéry v oblasti politiky závislostí 

zjišťoval vliv různých faktorů na plnění aktivit Akčního plánu 2019–2021. Míru vlivu na realizaci 

aktivit akčního plánu hodnotilo 43–45 respondentů, v závislosti na jednotlivých faktorech. Podle 

výsledků šetření plnění aktivit negativně ovlivnila zejména pandemie COVID-19 a její dopady 

(uvedlo 68,2 % respondentů), personální zabezpečení oblasti politiky závislostí, tj. počet a úvazky 

pracovníků věnujících se politice v oblasti závislostí (uvedlo 47,8 %) a objem alokovaných 

finančních prostředků na realizaci aktivit Akčního plánu 2019–2021 (uvedlo 47,7 %). Naopak na 

realizaci aktivit Akčního plánu 2019–2021 byl pozitivně hodnocen zejména vliv míry odbornosti 
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a orientace v problematice politiky závislostí pracovníků odpovědných za implementaci politiky 

v oblasti závislostí (uvedlo 63,6 % respondentů), míry motivace a aktivity profesionálů a institucí 

působících v politice v oblasti závislostí (uvedlo 56,8 %) a množství dostupných informací pro 

realizaci aktivit Akčního plánu 2019–2021 (uvedlo 51,2 %) – graf 3-3.  

graf 3-3: Vliv faktorů na realizaci aktivit Akčního plánu 2019–2021, v % 

 

Hlavní negativní faktory také korespondují s uváděnými zdůvodněními nesplnění či částečného 

nesplnění jednotlivých aktivit Akčního plánu 2019–2021, či uváděnými zdůvodněními nesplnění 

jednotlivých aktivit v předpokládaném termínu stanoveném Akčním plánem 2019–2021. Pandemie 

COVID-19 významně ovlivnila plnění řady aktivit a její dopady zasáhly do značného období 

platnosti Akčního plánu. K nesplněným aktivitám akčního plánu patří často aktivity, na jejichž 

realizaci se nepodařilo zajistit vyčlenění dodatečných finančních prostředků či personálních zdrojů. 

Akční plán obsahoval celkem 272 aktivit, z nichž 72 vyžadovalo dodatečné finanční zajištění 

v celkovém objemu 478,5 mil. Kč po celou dobu trvání akčního plánu. Na aktivity s nároky na 

finanční prostředky nad rámec běžných (stávajících) zdrojů bylo vynaloženo celkem 172,4 mil Kč.4 

Celkem bylo splněno 25,0 % (18 aktivit) aktivit s nároky na finanční prostředky nad rámec běžných 

(stávajících) zdrojů, 34,7 % (25 aktivit) bylo splněno částečně a 40,3 % (29 aktivit) nebylo splněno. 

Na plnění těchto aktivit se mj. nepodařilo z různých zdrojů zajistit vyčlenění dodatečných 

finančních prostředků. Část vyčleněných finančních prostředků nad rámec stávajících (běžných) 

zdrojů, zejm. na oblast rozvoje a podpory sítě adiktologických služeb, musela být vynaložena na 

udržení a podporu sítě adiktologických služeb v důsledku dopadů pandemie COVID-19. U aktivit, 

jež vyžadovaly dodatečné finanční zajištění, Akční plán 2019–2021 předpokládal vícezdrojové 

financování, tj. ze zdrojů státního rozpočtu, zdrojů samospráv, zdravotních pojišťoven, grantových 

řízení, Evropských či Norských fondů. Předpokládanou finanční náročnost Akčního plánu 2019–

2021 podle obsahového zaměření jednotlivých aktivit nad rámec běžných (stávajících) zdrojů 

                                                      

4  Jde o kvalifikovaný odhad zodpovědných institucí za realizace aktivit, který byl získán při vyhodnocení míry naplnění 

jednotlivých aktivit. 
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Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 

17 

a skutečně vynaložené finanční prostředky na plnění aktivit s nároky na finanční prostředky 

porovnává tabulka 3-4.  

tabulka 3-4 Finanční zajištění Akčního plánu 2019–2021 podle obsahového zaměření jednotlivých aktivit nad 

rámec běžných (stávajících) zdrojů   

Oblast aktivit 

Počet aktivit Odhadované 

finanční 

nároky nad 

rámec 

běžných 

zdrojů (v Kč) 

Vynaložené 

finanční 

prostředky nad 

rámec běžných 

zdrojů (v Kč) 

celkem 

z toho 

s nároky na 

finanční 

prostředky 

Zvýšení informovanosti veřejnosti a prevence 

Zvýšení informovanosti 24 13 28 200 000 3 570 180 

Národní linka 1 1 9 000 000 8 558 116 

Služby primární prevence a podpora 

primární prevence 

6 5 47 500 000 0 

Koordinace primární prevence 7 2 1 100 000 0 

Rozvoj a podpora sítě služeb* 

Služby snižování dopadů a rizik 4 3 9 000 000 1 900 000 

Služby léčby, následné péče a 

reintegrace 

18 13 266 000 000 135 840 651 

Podpora specifických metod a práce 

s klienty 

18 5 18 700 000 4 135 000 

Vymáhání práva 

Celní kontrola 2 2 30 000 000 5 187 000 

Sběr dat a podpora evidence-based politiky 

Studie 27 16 61 800 000 9 865 000 

Monitoring 14 1 2 900 000 1 180 960 

Koordinace a metodická podpora realizace politiky v oblasti závislostí 

Koordinační a koncepční aktivity 95 3 980 000 523 000 

Mezinárodní koordinace 23 2 2 250 000 1 670 000 

Vzdělávání 18 3 550 000 900 

Tvorba metodických materiálů 8 3 500 000 0 

Tvorba doporučených 

postupů/standardů 

4 0 0 0 

Legislativní úprava 3 0 0 0 

Celkem 272 72 478 480 000 172 430 807 

Pozn.: * Značná část finančních prostředků na Rozvoj a podporu sítě adiktologických služeb byla ve skutečnosti vynaložena 

na udržení a podporu sítě adiktologických služeb v důsledku pandemie COVID-19, která zasáhla do značného období 

platnosti Akčního plánu 2019–2021. 

Podrobnější informace o faktorech ovlivňujících naplnění jednotlivých priorit, resp. aktivit Akčního 

plánu 2019–2021 jsou uvedeny v kapitole Hodnocení naplnění priorit Akčního plánu (str. 17), resp. 

kapitole Hodnocení plnění jednotlivých aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence 

a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 (str. 31) 

Přestože se nepodařilo splnit všechny priority Akčního plánu, celkem 86,1 % respondentů on-line 

průzkumu realizovaného OPK považuje akční plány pro realizaci politiky v oblasti závislostí v praxi 

za důležité, podle 1,4 % respondentů nejsou akční plány v praxi důležité.  

3.3 Hodnocení naplnění priorit Akčního 

plánu 2019–2021 
Podrobnější informace k vyhodnocení naplnění jednotlivých priorit, včetně vyhodnocení dosažení 

specifických cílů v rámci jednotlivých priorit Akčního plánu 2019–2021, jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách Priorita 1: Posílení prevence a zvýšení informovanosti (str. 18) 
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až Priorita 4: Efektivní řízení, koordinace a financování (str. 27). Součástí vyhodnocení jednotlivých 

priorit je informace o naplnění sledovaných indikátorů dosažení cílů Akčního plánu 2019–2021. 

3.3.1 Priorita 1: Posílení prevence a zvýšení informovanosti 

V rámci priority zaměřené na oblast prevence a zvýšení informovanosti byly Akčním plánem 2019–

2021 stanoveny celkem 4 specifické cíle, které byly naplňovány prostřednictvím 49 aktivit. Přehled 

hodnocení míry naplnění jednotlivých specifických cílů na základě plnění jednotlivých aktivit 

poskytuje tabulka 3-5. Většina aktivit svým zaměřením cílila souhrnně na oblasti legálních 

i nelegálních drog a hazardního hraní, tzv. aktivity zaměřené na integrovaná témata politiky 

závislostí (celkem 34 aktivit) – tabulka 3-6.  

tabulka 3-5: Míra dosažení specifických cílů v prioritě posílení prevence a zvýšení informovanosti Akčního plánu 

2019–2021 

Specifické cíle  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Zvýšit informovanost veřejnosti 

v oblasti vzniku závislostního 

chování, negativních dopadů a 

rizik užívání návykových látek 

24 8 33,3 7 29,2 9 37,5 

Zvýšit počet a dostupnost 

efektivních programů primární 

prevence. 

9 0 0,0 4 44,4 5 55,6 

Rozšířit realizaci screeningu, 

včasné diagnostiky a krátké 

intervence 

6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 

Posílit systémové zajištění 

primární prevence 
10 2 20,0 3 30,0 5 50,0 

tabulka 3-6: Přehled naplnění aktivit v prioritě posílení prevence a zvýšení informovanosti Akčního plánu 2019–

2021 podle oblastí politiky závislostí  

Tematické oblasti  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Nelegální drogy 1 0 0 1 100,0 0 0 

Hazardní hraní  2 0 0 0 0 2 100,0 

Alkohol  4 2 50,0 0 0 2 50,0 

Tabák a tabákové výrobky 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 

Integrovaná témata politiky 

závislostí* 
34 9 26,5 14 41,2 11 32,4 

Léčivé přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 
2 0 0 0 0 2 100,0 

Nadužívání internetu a nových 

technologií 
1 0 0 0 0 1 100,0 

Konopí a kanabinoidy 1 0 0 1 100,0 0 0 

Celkem** 49 12 24,5 18 36,7 19 38,8 

Pozn.: * Integrovaná témata politiky závislostí – aktivity zaměřené souhrnně na oblasti politiky závislostí (tj. legálních drog, 

nelegálních drog, hazardního hraní). ** Některé aktivity jsou specificky zaměřené souhrnně na oblast alkoholu a tabáku 

nebo alkoholu a hazardního hraní, proto počet aktivit celkem neodpovídá počtu aktivit v jednotlivých tematických 

oblastech. 

Dosažení specifických cílů bylo závislé na získání dostatečných finančních prostředků, zejména 

na realizaci preventivních, informačních a osvětových kampaní a dalších aktivit zaměřených 

na zvýšení informovanosti. Akční plán 2019–2021 pro tyto aktivity, které dosud v ČR nebyly 

systémově realizovány, předpokládal potřebné finanční zajištění ve výši 28,2 mil. Kč nad rámec 

stávajících zdrojů (finanční prostředky na jejich realizaci nebyly součástí rozpočtů jednotlivých 

resortů). V oblasti zvýšení počtu a dostupnosti efektivních programů primární prevence 
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předpokládal potřebné navýšení dotačních titulů pro oblast prevence o 47,5 mil Kč. Na realizaci 

aktivit s nároky na finanční prostředky nad rámec běžných (stávajících) zdrojů bylo celkově 

vynaloženo přibližně 3,6 mil. Kč nad rámec běžných (stávajících) zdrojů.  

Dosažení specifických cílů a celkové naplnění priority posílení prevence a zvýšení informovanosti 

bylo hodnoceno prostřednictvím měřitelných či jinak hodnotitelných indikátorů. Pro tuto prioritu 

stanovil Akční plán 2019–2021 celkem 7 indikátorů, z nichž 2 byly splněny nebo splněny částečně: 

 Indikátor: Realizace preventivních, informačních a osvětových kampaní za účelem zvýšení 

informovanosti (zdravotní a právní gramotnosti) české populace v oblasti užívání návykových 

látek, hazardního hraní a s tím souvisejících rizik.  

 Plnění: Částečně splněno. V období platnosti Akčního plánu 2019–2021 byly realizovány 

kampaně a projekty pro různé cílové skupiny v rozličných oblastech politiky závislostí. 

V případě cílových skupin – těhotné ženy, děti, mladiství a jejich rodiče, senioři, osoby 

ohrožené chudobou a sociálním vyloučením – došlo ke splnění aktivit a byla realizována řada 

preventivních, informačních a osvětových kampaní za účelem zvýšení informovanosti. 

V případě zaměření na řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek nebo na vojáky 

v činné službě byly preventivní, informační a osvětové kampaně realizovány v omezené míře 

a nikoliv po celou dobu platnosti Akčního plánu 2019–2021 i z důvodu pandemie COVID-19. 

Specifické kampaně zaměřené na destigmatizaci osob s adiktologickou poruchou nejsou 

realizovány, ale jsou součástí kampaní se širším záběrem. 

 Indikátor: Vyšší dostupnost certifikovaných programů primární prevence, zejména vyšší počet 

programů selektivní a indikované prevence.  

 Plnění: Nesplněno. Z důvodu pozastavení certifikací MŠMT od května 2019 nebylo možné 

zvýšit počet a dostupnost certifikovaných programů primární prevence. Zároveň v době 

platnosti Akčního plánu 2019–2021 nebyl na národní úrovni vytvořen jiný systém ověřování 

kvality programů primární prevence rizikového chování. 

 Indikátor: Jednoznačné stanovení rolí resortů a odpovědností za realizaci opatření v oblasti 

prevence. 

 Plnění: Nesplněno. V rámci průběžného vyhodnocování Akčního plánu realizace Národní 

strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021 MŠMT 

zpracovalo přehled o činnosti a rolích jednotlivých resortů a dalších aktérů, kteří působí 

na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a mají vliv na jeho uplatňování 

ve školách a školských zařízeních. Nicméně nebyly zmapovány všechny subjekty vstupující 

do systému PPRCH v oblasti závislostí v prostředí školy a školských zařízení a jejich činnosti 

(např. soukromý sektor) a nadále nejsou jasně stanoveny role jednotlivých aktérů v oblasti 

PPRCH. 

 Indikátor: Snížená míra přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence metodiků 

za účelem vyšší časové dotace na preventivní práci. 

 Plnění: Nesplněno. Přímá vyučovací povinnost školních metodiků prevence nebyla snížena. 

RVKPP doporučila ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zajistit navýšení specializačního 

příplatku školním metodikům prevence a zvážit snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti 

školním metodikům prevence. Nařízení upravující přímou vyučovací činnost je v procesu 

úpravy v souvislosti s postupným novým modelem odměňování v RgŠ. 

 Indikátor: Vyšší míra realizace krátkých intervencí zdravotnickými pracovníky. 

 Plnění: Nesplněno. Od r. 2016 NMS zařazuje do dotazníku průzkumu Lékaři ČR otázky 

na provádění krátkých intervencí u kuřáků a uživatelů alkoholu. Přibližně polovina lékařů 

v r. 2020 uvedla, že krátké intervence provádí jak „u kuřáků / uživatelů tabáku“, tak 

u „rizikových či intenzivních uživatelů alkoholu“. Ve srovnání s minulým obdobím se situace 

v r. 2020 prakticky nezměnila. 
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 Indikátor: Pokračování sestupného trendu v míře užívání návykových látek a pokles hraní HH 

mezi dětmi, mládeží a dospělou populací. 

 Plnění: Splněno. V r. 2019 byla realizována další vlna mezinárodní studie ESPAD mezi 16letými. 

Výsledky studie ESPAD 2019 potvrzují pokračující pokles výskytu užívání návykových látek 

u české mládeže, včetně jeho rizikových forem. Poslední vlna studie potvrdila již dříve 

sledovaný pokles míry pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i aktuálních 

zkušeností mládeže se všemi sledovanými nelegálními drogami. 

 Indikátor: Nižší spotřeba alkoholu (na 1 obyvatele) a nižší míra současného kouření 

(v posledních 30 dnech) v dospělé populaci (15+). 

 Plnění: Nesplněno. Spotřeba alkoholu v ČR je v posledních letech stabilní a ČR dlouhodobě 

patří k zemím s nevyšší spotřebou alkoholu na světě. V současnosti kouří denně 17–24 % 

populace starší 15 let, což odpovídá přibližně 2 milionům denních kuřáků. Dlouhodobě klesá 

zejména prevalence kuřáctví ve věkové skupině 15–24 let. 

Přestože priorita posílení prevence a zvýšení informovanosti nebyla naplněna z důvodů nízkého 

finančního zajištění, nízkého naplnění indikátorů a nízké míry naplnění klíčových aktivit, podařilo 

se v rámci této priority Akčního plánu 2019–2021 dosáhnout dílčích výstupů s praktickým 

dopadem:  

 KAD v r. 2020 vyvinula on-line vzdělávací kurz Introduction to Evidence-based Prevention (INEP) 

pro preventivní pracovníky, kurz je dostupný v angličtině a češtině. Česká verze kurzu 

zohledňuje specifika vývoje prevence v ČR. KAD v r. 2021 vytvořila také online vzdělávací 

modul Technologie a Prevence (TeP) pro preventivní pracovníky představující problematiku 

nelátkových závislostí a dostupných intervencí. 

 V souvislosti s revizi systému certifikací adiktologických služeb zajišťovaném ÚV ČR byly 

v r. 2021 schváleny nové Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, které nově 

zahrnují také programy adiktologické prevence na úrovni všeobecné, selektivní a indikované 

prevence. 

 Během platnosti Akčního plánu 2019–2021 byly realizovány projekty v oblasti komunitní 

prevence. KAD v březnu 2021 zahájila realizaci projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního 

vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem 

na rizikové chování, který se zaměřuje zejména na problematiku užívání návykových látek 

a závislostního chování, poruch příjmu potravy a sebepoškozování. Probační a mediační 

služba ČR realizovala v l. 2016–2020 projekt Na správnou cestu II., který byl zaměřen na rozvoj 

inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a rozvoj multidisciplinární spolupráce 

v oblasti práce s ohroženou mládeží.  

 SZÚ v Praze ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi a zdravotními ústavy po dobu 

platnosti Akčního plánu 2019–2021 realizoval preventivní projekt specificky zaměřený 

na obyvatele sociálně vyloučených lokalit Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 

a sociálním vyloučením. 

 V období platnosti Akčního plánu 2019–2021 byly realizovány preventivní, informační 

a osvětové kampaně pro různé cílové skupiny v rozličných oblastech politiky závislostního 

chování, např. Nepít je normální, kampaně v rámci konceptu BUS TV, Suchej únor, informační 

a osvětové kampaně prostřednictvím webu www.alkoholpodkontrolou.cz, byl spuštěn Národní 

zdravotnický informační portál (www.nzip.cz). 

3.3.2 Priorita 2: Kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb 

V rámci priority zaměřené na oblast zajištění a podpory sítě adiktologických služeb bylo Akčním 

plánem 2019–2021 stanoveno celkem 6 specifických cílů, které byly naplňovány prostřednictvím 

74 aktivit. Přehled hodnocení míry naplnění jednotlivých specifických cílů na základě plnění aktivit 

poskytuje tabulka 3-7. Nejvíce aktivit svým zaměřením cílilo souhrnně na oblasti legálních 

http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
http://www.nzip.cz/
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i nelegálních drog a hazardního hraní, tzv. aktivity zaměřené na integrovaná témata politiky 

závislostí (celkem 35 aktivit) – tabulka 3-8.  

tabulka 3-7: Míra dosažení specifických cílů v prioritě kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb Akčního 

plánu 2019–2021 

Specifické cíle  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Systémově meziresortně 

podchytit péči o děti s 

adiktologickým problémem 

5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 

Zvýšit dostupnost intervencí 

snižujících rizika 
22 9 40,9 5 22,7 8 36,4 

Zvýšit dostupnost služeb – 

vyplnit bílá místa chybějících 

služeb a rozšířit síť služeb a 

programů o nově řešená témata 

a cílové skupiny 

22 2 9,1 11 50,0 9 40,9 

Zvýšit dostupnost substituční 

léčby a počet problémových 

uživatelů návykových látek v 

substituci 

9 0 0,0 2 22,2 7 77,8 

Zlepšit podmínky poskytování 

adiktologických programů v 

systému trestní justice 

11 7 63,6 4 36,4 0 0,0 

Koncepčně uchopit dostupnost 

a kvalitu adiktologických služeb 
5 2 40,0 3 60,0 0 0,0 

tabulka 3-8: Přehled naplnění aktivit v prioritě kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb Akčního plánu 

2019–2021 podle oblastí politiky závislostí  

Tematické oblasti  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Nelegální drogy 21 7 33,3 6 28,6 8 38,1 

Hazardní hraní  2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

Alkohol  3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 

Tabák a tabákové výrobky 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

Integrovaná témata politiky 

závislostí 
35 7 20,0 17 48,6 11 31,4 

Léčivé přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 
0 0 – 0 – 0 – 

Nadužívání internetu a nových 

technologií 
1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Konopí a kanabinoidy 0 0 – 0 – 0 – 

Celkem 74 20 27,0 27 36,5 27 36,5 

Pozn.: * Integrovaná témata politiky závislostí – aktivity zaměřené souhrnně na oblasti politiky závislostí (tj. legálních drog, 

nelegálních drog, hazardního hraní). 

Dosažení specifických cílů bylo závislé na získání dostatečných finančních prostředků, zejména 

na podporu vzniku nových služeb/programů pro specifické cílové skupiny a podporu zvýšení 

dostupnosti stávajících adiktologických služeb. Akční plán 2019–2021 pro tyto aktivity v oblasti 

podpory vzniku nových adiktologických služeb předpokládal dodatečné navýšení o 275 mil. Kč, 

pro podporu práce s klienty adiktologických služeb či podporu specifických metod práce navýšení 

o 18,7 mil. Kč. Zároveň počítal se zvýšeným zapojením zdravotních pojišťoven do financování 

adiktologických služeb. Na realizaci aktivit s nároky na finanční prostředky nad rámec běžných 

(stávajících) zdrojů bylo celkově vynaloženo přibližně 141,9 mil. Kč nad rámec běžných (stávajících) 

zdrojů. Část finančních prostředků nad rámec stávajících (běžných) zdrojů byla vynaložena 
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na podporu a udržení sítě adiktologických služeb v důsledku pandemie COVID-19, která zasáhla 

do značného období platnosti Akčního plánu 2019–2021. 

Dosažení specifických cílů a celkové naplnění priority kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb 

bylo hodnoceno prostřednictvím měřitelných či jinak hodnotitelných indikátorů. Pro tuto prioritu 

stanovil Akční plán 2019–2021 celkem 10 indikátorů, z nichž 5 bylo splněno nebo splněno 

částečně: 

 Indikátor: Metodika práce s rizikovou a ohroženou populací dětí a dospívající mládeže 

v zařízeních institucionální výchovy v resortu školství a vytvoření podmínek k realizaci 

adiktologických programů v zařízeních institucionální výchovy v resortu školství.  

 Plnění: Částečně splněno. Metodika Postupy při práci s dětmi vyžadujícími výchovně léčebnou 

péči v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a v zařízeních pro preventivně 

výchovnou péči byla vytvořena a schválena PV MŠMT. Odborné společnosti v oblasti 

adiktologie a OPK se vůči materiálu vymezily, zejména s ohledem na oblast závislostního 

chování, která není v metodice adekvátně popsána a zohledněna. OPK a zapojené odborné 

společnosti navrhly postup celkové revize metodiky. Aktuálně jsou v rámci MŠMT diskutovány 

možnosti jeho celkové revize.  

 Indikátor: Vznik podpůrných programů pro rodinný systém dětí a dospívajících ohrožených 

adiktologickým problémem.  

 Plnění: Nesplněno. Nabídka těchto programů nebyla rozšířena. 

 Indikátor: Nabízení léčby závislosti na tabáku spolu s léčbou ostatních závislostí. 

 Plnění: Částečně splněno. KAD vytvořila novou koncepci plně nekuřáckého detoxifikačního 

oddělení, včetně podpůrné komponenty odvykání kouření, nekuřácký provoz byl spuštěn 

v závěru r. 2019 a v r. 2020 byl spuštěn také plně nekuřácký provoz Dětského a dorostové 

detoxifikační centra 1. LF UK a VFN v Praze s podpůrným programem odvykání kouření. 

Aktivita zaměřená na vytvoření metodiky pro prevenci a zvýšení motivace k odvykání užívání 

tabáku u klientů v adiktologických službách však nebyla realizována z důvodu nedostatečných 

finančních prostředků a nedošlo k systémovému zvýšení nabídky léčby závislosti na tabáku 

spolu s léčbou ostatních závislostí. 

 Indikátor: Vyšší míra distribuovaného harm reduction materiálu pro uživatele drog, které se 

bude přibližovat doporučení WHO. 

 Plnění: Splněno. Za r. 2019 se distribuce harm reduction (injekčního) materiálu pro uživatele 

drog zvýšila oproti r. 2018 cca o 500 tis. kusů. Za r. 2020 množství distribuovaného materiálu 

meziročně narostlo o 1,5 mil. ks. Množství distribuovaného injekčního materiálu v r. 2020 

v přepočtu na jednoho odhadovaného injekčního uživatele činí 211 ks ročně, což je podle 

WHO v rámci prevence přenosu HIV těsně nad hranicí pásma vysokého pokrytí. 

 Indikátor: Nižší míra injekčního užívání drog mezi problémovými uživateli drog. 

 Plnění: Nesplněno. Za r. 2020 byl v ČR počet lidí užívajících drogy rizikově odhadnut na 44,2 

tis. (v r. 2019 45 tis.). Odhad počtu lidí užívajících drogy injekčně dosáhl v r. 2020 42,2 tis. 

(v r. 2019 40,8 tis.). Podíl lidí užívajících drogy injekčně mezi klienty nízkoprahových programů 

se dlouhodobě pohybuje přes 80 % (84 % v r. 2019, 86 % v r. 2020). 

 Indikátor: Nižší míra výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog a vyšší počet 

provedených testů na infekční onemocnění. 

 Plnění: Nesplněno. Počet provedených testů na infekční onemocnění u lidí užívajících drogy 

rizikově od r. 2016 stagnuje, nicméně přibližně stejný počet se podařilo zachovat přes 

pandemickou situaci v r. 2020. Výskyt HIV/AIDS je v české populaci i mezi injekčními uživateli 

drog dlouhodobě na nízké úrovni a výskyt VHC je dlouhodobě stabilní. Počet nově hlášených 

případů VHB má od r. 2001 díky zavedenému očkování klesající tendenci. 



Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 

23 

 Indikátor: Vyšší počet programů zaměřených na intervence v prostředí nočního života 

a hudebních festivalů. 

 Plnění: Nesplněno. Pokrytí prostředí nočního života specifickými programy je stále omezené, 

zejména z důvodu limitované finanční podpory těchto aktivit. Činnost programů v prostředí 

noční zábavy byla velkou část r. 2020 a 2021 omezena vlivem pandemie COVID-19 (byly 

limitovány akce v prostředí nočního života). 

 Indikátor: Vznik nových cílených programů/služeb pro specifické cílové skupiny (klienty 

s duální dg., obyvatele sociálně vyloučených lokalit, přežívající a stárnoucí chronické uživatele 

drog a alkoholu). 

 Plnění: Částečně splněno. Od r. 2020 jsou v rámci reformy psychiatrické péče ve vybraných 

krajích pilotovány adiktologické multidisciplinární týmy a ambulance s rozšířenou péčí pro 

adiktologické pacienty, jejichž cílovou skupinou jsou klienti s duální diagnózou. Pro obyvatele 

sociálně vyloučených lokalit, pro klienty s pohybovým handicapem a pro přežívající a stárnoucí 

chronické uživatele drog a alkoholu je dostupnost specifických adiktologických programů 

omezená nebo neexistující. 

 Indikátor: Nárůst počtu osob léčených v opiátové substituční léčbě, zejména v regionech 

s vysokým výskytem problémového užívání opioidů. 

 Plnění: Nesplněno. Počet osob hlášených do registru opiátové substituční léčby (NRLUD) 

dlouhodobě stagnuje, v léčbě je každoročně evidováno celkem 2,4 tis. léčených osob. Počet 

hlášených do NRLUD je však podhodnocen. Dostupnost substituční léčby je problematická 

ve všech krajích ČR. V průměru bylo v ČR v r. 2020 registrováno v substituční léčbě 21,4 % 

odhadovaného počtu lidí užívajících opioidy rizikově. 

 Indikátor: Standard ochranného léčení v ambulantní a ochranné lůžkové formě.  

 Plnění: Částečně splněno. SNN vydala základní doporučení k ochranným léčením a uveřejnila 

jej na svém webu. Po linii VS ČR byly zahájeny a pokračují práce na doporučených postupech 

pro ochranné léčení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, přičemž jako jednoho 

z podkladů je využito základního doporučení SNN k ochranným léčením. Aktivita je 

financovaná z Norských fondů, a zpracování postupů je plánováno do konce 2022. Výstupem 

budou doporučené postupy a vzorový operační manuál.  

Prioritu kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb se podařilo částečně naplnit. Mezi klíčové 

výstupy a praktické dopady Akčního plánu 2019–2021 v této prioritě patří: 

 V r. 2019 byl schválen Akční plán Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České 

republice. V l. 2019–2021 byly realizovány cykly regionálních seminářů s cílem propojit 

adiktologické programy a centra pro léčbu VHC. 

 Vznik nových služeb, např. Kontaktní centrum Vlhká v Brně, Krajská adiktologické ambulance 

pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina, Adiktologické služby pro děti a mladistvé v Liberci, 

Poradna a Ambulantní léčba pro osoby závislé, závislostí ohrožené a jim osoby blízké 

v Karlových Varech, Ambulance následné péče v Chebu a Sokolově, Doléčovací centrum 

ve Zlíně, projekt NPS info v prostředí noční zábavy. V rámci reformy duševního zdraví vznikly 

celkem 3 adiktologické multidisciplinární týmy (v Ústí nad Labem, Plzni a Praze) a 3 ambulance 

s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (v Praze a ve Středočeském kraji).  

 V listopadu 2019 schválila RVKPP Návrh základní sítě zdravotních adiktologických krajských 

ambulancí pro dospělé pacienty a klienty v kontextu reformy psychiatrické péče. V červnu 2021 

schválila RVKPP Koncepci rozvoje sítě adiktologických služeb, která stanovuje rámec a obsah 

oboru adiktologie a adiktologických služeb, definuje východiska, ze kterých adiktologické 

služby v ČR vycházejí, principy, na kterých jsou postaveny, a definuje 6 základních typů služeb. 

V listopadu 2021 schválila RVKPP nové Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 

zpracované v rámci projektu IP RAS, které odpovídají nové typologii služeb. V rámci projektu 

IP RAS byla vytvořena řada dalších výstupů v oblasti podpory a rozvoje adiktologických 
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služeb, např. Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách, Metodika sociální práce 

a síťování v adiktologických službách, Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti 

služeb, Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v ČR, Analýza 

informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách. 

 V r. 2021 byl zahájen pilotní Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR, který 

spočívá v poskytování naloxonu klientům a dalším osobám v okolí uživatelů drog. Do projektu 

se zapojilo 14 nízkoprahových/substitučních programů, distribuovaným přípravkem je nosní 

sprej Nyxoid obsahující 1,8 mg naloxonu v jedné dávce. 

 Množství distribuovaného injekčního materiálu v r. 2020 dosáhlo průměrného počtu 211 ks 

v přepočtu na jednoho odhadovaného injekčního uživatele, což je podle WHO v rámci 

prevence přenosu HIV těsně nad hranicí pásma vysokého pokrytí.  

 Od r. 2019 je ve věznicích možnost pokračovat v substituční léčbě buprenorfinem u osob, 

které s touto substituční léčbou do věznice nastupují. Rovněž byl vytvořen nový metodický list 

o poskytování substituční léčby závislosti na opioidech ve VS ČR, který vytvořil podmínky pro 

zahajování substituční léčby jak metadonem, tak buprenorfinem ve věznici. 

 VS ČR v rámci projektu financovaném z Norských fondů zahájila práce na doporučených 

postupech pro ochranné léčení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Výstupem budou 

doporučené postupy a vzorový operační manuál. Rovněž byla otevřena výzva pro NNO 

k předkládání žádostí o grant na projekty z Norských fondů Odborná péče pro vězněné 

uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (formou case managementu).  

 VS ČR s ohledem na problematiku ochrany práv nekuřáků ve vazebních věznicích, věznicích 

a ústavech pro výkon zabezpečovací detence ČR od r. 2019 realizuje pilotní projekt Nekuřácká 

zóna, zaměřený prozatím na redukci škod spojených s kouřením.  

 Vznik ad hoc Pracovní skupiny pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým 

problémem. 

 Rozšíření národní sítě nekuřáckých nemocnic ČR s oficiálním názvem Národní síť nemocnic 

a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic), 

která je hlavní a oficiální platformou programu nekuřáckých nemocnic v ČR. 

3.3.3 Priorita 3: Efektivní regulace trhů s návykovými látkami a 

závislostními produkty 

V rámci priority zaměřené na regulaci trhů bylo Akčním plánem 2019–2021 stanoveno celkem 6 

specifických cílů, které byly naplňovány prostřednictvím 73 aktivit. Přehled hodnocení míry 

naplnění jednotlivých specifických cílů na základě plnění jednotlivých aktivit poskytuje tabulka 3-9. 

Nejvíc aktivit svým zaměřením cílilo na oblast tabáku a tabákových výrobků (celkem 18 aktivit), 

dále na oblast hazardního hraní (17 aktivit), na oblast alkoholu (13 aktivit) a na oblast nelegálních 

drog (12 aktivit) – tabulka 3-10.  
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tabulka 3-9: Míra dosažení specifických cílů v prioritě efektivní regulace trhů s návykovými látkami a 

závislostními produkty Akčního plánu 2019–2021 

Specifické cíle  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Zanalyzovat základní 

charakteristiky současně 

existujících legálních i 

nelegálních trhů s návykovými 

látkami a hazardními hrami a 

navrhnout odpovídající opatření 

10 5 50,0 3 30,0 2 20,0 

Vyhodnotit a posílit účinnost 

právních úprav v oblasti 

efektivní regulace trhů s 

návykovými látkami, prekurzory 

drog a hazardními hrami 

15 3 20,0 5 33,3 7 46,7 

Posílit využívání kontrolních 

nástrojů za účelem snížení 

dostupnosti návykových látek, 

prekurzorů drog a hazardních 

her 

12 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

Posílit bezpečí a ochranu 

veřejného pořádku v souvislosti 

s existencí legálních a 

nelegálních trhů s návykovými 

látkami a hazardním hraním 

6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 

Zavést nové nástroje snižování 

rizik na straně výrobců a 

prodejců legálních návykových 

látek a provozovatelů 

hazardních her 

26 4 15,4 8 30,8 14 53,8 

Zvýšit dostupnost konopí pro 

léčebné použití 
4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 

tabulka 3-10: Přehled naplnění aktivit v prioritě efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními 

produkty Akčního plánu 2019–2021 podle tematického zaměření aktivit 

Tematické oblasti  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Nelegální drogy 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 

Hazardní hraní  17 5 29,4 6 35,3 6 35,3 

Alkohol  13 4 30,8 3 23,1 6 46,2 

Tabák a tabákové výrobky 18 4 22,2 7 38,9 7 38,9 

Integrovaná témata politiky 

závislostí 
7 1 14,3 4 57,1 2 28,6 

Léčivé přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 
5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

Nadužívání internetu a nových 

technologií 
1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Konopí a kanabinoidy 5 3 60,0 0 0,0 2 40,0 

Celkem** 73 22 30,1 22 30,1 29 39,7 

Pozn.: * Integrovaná témata politiky závislostí – aktivity zaměřené souhrnně na oblasti politiky závislostí (tj. legálních drog, 

nelegálních drog, hazardního hraní). ** Některé aktivity jsou specificky zaměřené souhrnně na oblast alkoholu a tabáku, 

proto počet aktivit celkem neodpovídá počtu aktivit v jednotlivých tematických oblastech. 

Většina aktivit obsažených v této prioritě byla koncepčního, systémového a/nebo legislativního 

charakteru, pro jejichž realizaci nebyla předpokládána potřeba navýšení stávajících finančních 

prostředků. Výjimku v této prioritě tvořily aktivity zaměřené na podporu celní kontroly, jejichž 
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dosažení bylo závislé na získání dostatečných finančních prostředků ve výši přibližně 30 mil. Kč 

nad rámec stávajícího finančního zajištění (finanční prostředky na jejich realizaci nebyly součástí 

rozpočtů jednotlivých resortů). Na realizaci těchto aktivit s nároky na finanční prostředky nad 

rámec běžných (stávajících) zdrojů bylo celkově vynaloženo přibližně 5,2 mil. Kč.  

Dosažení specifických cílů a celkové naplnění priority efektivní regulace trhů s návykovými látkami 

a závislostními produkty bylo hodnoceno prostřednictvím měřitelných či jinak hodnotitelných 

indikátorů. Pro tuto prioritu stanovil Akční plán 2019–2021 celkem 6 indikátorů, z nichž 2 byly 

splněny nebo splněny částečně: 

 Indikátor: Zavedený systém monitorování trhů s návykovými látkami a hazardními hrami se 

zaměřením na nové trendy v oblasti trhů s návykovými látkami a závislostními produkty. 

 Plnění: Splněno. Relevantní rezorty průběžně monitorovaly využití internetu v rámci své 

kompetence. Jsou sledovány trendy a novinky v oblasti nelegálních drog (výskyt NPS, nových 

způsobů výroby, distribuce, zneužití nových pre-prekursorů, atd.) a problematiky 

kyberkriminality, nejen v prostředí internetu a sociálních sítí, ale i na tzv. deep weby (darknet 

aj.). Dochází ke kontrole internetového prodeje lihovin, včetně dodržování podmínek při 

prodeji alkoholických nápojů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V r. 2021 GŘC 

zřídilo samostatné oddělení Kybernetické kriminality a forenzní analýzy digitálních dat, jehož 

přímou náplní jsou mj. oblasti kyberkriminality, postihování nelegální činnosti v rámci 

monitoringu prodeje/nákupu návykových látek na internetu nebo darknetu. 

 Indikátor: Rozšíření regulace reklamy na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a hazardní hry. 

 Plnění: Nesplněno. Byl připraven materiál k jednomu z účinných opatření Regulace reklamy, 

propagace a sponzorování v oblasti tabáku v ČR: Politická doporučení a studie mapující 

reklamu mentolových příchutí po zákazu mentolových cigaret v ČR. Byla zahájena příprava 

konzultačního materiálu, který ve více variantách řeší formou konkrétních legislativních 

opatření zpřísnění reklamy na alkohol v tisku, TV, rádiu, místech prodeje a v audiovizuálních 

médiích na vyžádání a byla připravena politická doporučení pro regulaci reklamy, propagaci 

a sponzorování v oblasti tabáku v ČR. Ani jeden z materiálů však nebyl předložen. K rozšíření 

regulace reklamy na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a hazardní hry tedy nedošlo. 

 Indikátor: Rozšíření informační povinnosti výrobců/prodejců alkoholických nápojů 

a tabákových výrobků a provozovatelů hazardních her. 

 Plnění: Nesplněno. V rámci Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách 

a souvisejících právní předpisů byly analyzovány otázky související s provozováním hazardních 

her, vč. analýzy jejich rizikovosti. Materiál jednoznačně nenavrhuje zavedení informační 

povinnosti zákazu účasti nezletilých na HH v místech prodeje a provozu a jasné zákonné 

vymezení vizuální podoby tohoto zákazu, pouze doporučení sjednotit informační povinnost 

pro technickou hru a internetovou hru. Během platnosti Akčního plánu 2019–2021 bylo 

podepsáno Memorandum o porozumění o zavedení označování obsahu energie a nutričních 

hodnot na lihovinách, které bude platit od r. 2022. Nicméně jednoznačná vizuální podoba 

varování o škodlivosti HH nebyla zákonně vymezena, rovněž nedošlo k rozšíření informační 

povinnosti výrobců/prodejců alkoholických nápojů a tabákových výrobků. 

 Indikátor: Snížení dostupnosti (cenové, místní, časové) alkoholu, tabákových výrobků 

a hazardních her. 

 Plnění: Nesplněno. V r. 2020 došlo ke zvýšení sazeb daní u některých hazardních her a ke 

zvýšení sazeb spotřební daně z lihu. Na období 2021–2023 byl schválen tříletý harmonogram 

postupného navyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku 

a zahřívaných tabákových výrobků. Následně byla vládou ČR v září 2021 schválena analýza MF 

Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právní předpisů, která 

mj. obsahuje analýzu zdanění provozování hazardních her, včetně variantního doporučení 

řešení problematických otázek. Možnosti dalšího snižování dostupnosti zatím nebyly 
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vyhodnoceny. Požadavky stávající legislativy jsou spolu s dalšími aktivitami výrobců alkoholu 

z pohledu MZe a MPO v současné době za plně dostačující. 

 Indikátor: Zefektivnění kontrolní činnosti v dodržování platné legislativy v oblastech alkoholu, 

tabáku a hazardního hraní za účelem ochrany zejména rizikových skupin (dětí a mladistvých). 

 Plnění: Částečně splněno. Dochází k průběžným konzultacím s kontrolními orgány 

k záležitostem vyplývajícím z platné legislativy v oblastech alkoholu, tabáku a hazardního 

hraní. Byla posílena kontrolní pravomoc Probační a mediační služby ČR podle zákona 

č. 65/2017 Sb. a zpracována novelizace zákona č. 65/2017 Sb. posilující kontrolní činnost GIBS. 

 Indikátor: Přehled příkladů dobré praxe v oblasti posílení bezpečí a ochrany veřejného 

pořádku v souvislosti s užíváním návykových látek a hazardním hraním. 

 Plnění: Nesplněno. Přehled příkladů dobré praxe v oblasti posílení bezpečí a ochrany 

veřejného pořádku v souvislosti s užíváním návykových látek a hazardním hraním nebyl 

vytvořen. 

Přestože priorita efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty nebyla 

naplněna z důvodů nízkého naplnění indikátorů a nízké míry naplnění klíčových aktivit, podařilo 

se v rámci této priority Akčního plánu 2019–2021 dosáhnout dílčích výstupů s praktickým 

dopadem:  

 V r. 2020 MF zahájilo provoz rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních 

hrách, který je součástí informačního systému provozování hazardních her (AISG). 

Provozovatelé jsou povinni ověřovat, zda je fyzická osoba zapsána v tomto rejstříku, resp. jsou 

povinni nevpustit osobu v něm uvedenou do herního prostoru, a dále jí nesmí umožnit zřídit 

nebo používat uživatelské konto.  

 Vláda ČR v září 2021 schválila analýzu Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách 

a souvisejících právní předpisů. V rámci materiálu je analyzována řada témat v oblasti 

hazardního hraní, včetně variantních návrhů řešení.  

 Na podzim r. 2019 byla ukončena realizace projektu bezpečnostního výzkumu Omezení 

zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik, který se týkal také kontaminace 

vnitřních obytných prostor nelegální výroby narkotik. V rámci projektu byla vytvořena 

metodika, která byla autorizována SZU.  

 Byla vytvořena a v r. 2019 certifikována metodika Možnosti zjišťování míry a struktury 

sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky. 

 Látka červený fosfor byla zařazena do Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 273/2004, o prekurzorech drog a Nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla 

pro sledování obchodu s prekurzory drog mezi Unií a třetími zeměmi. 

 KAD ve spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu vydal v listopadu 2019 politická 

doporučení Uplatnění iniciativy WHO SAFER pro snížení škod souvisejících s alkoholem v České 

republice (https://www.alkoholpodkontrolou.cz/who-safer-2021/) a politická doporučení 

Regulace reklamy, propagace a sponzorování v oblasti tabáku v České republice. 

3.3.4 Priorita 4: Efektivní řízení, koordinace a financování 

V rámci priority zaměřené na koordinaci a financování politiky v oblasti závislostí bylo Akčním 

plánem 2019–2021 stanoveno celkem 9 specifických cílů, které byly naplňovány prostřednictvím 

76 aktivit. Přehled hodnocení míry naplnění jednotlivých specifických cílů na základě plnění 

jednotlivých aktivit poskytuje tabulka 3-11. Většina aktivit svým zaměřením cílila souhrnně 

na oblasti legálních i nelegálních drog a hazardního hraní, tzv. aktivity zaměřené na integrovaná 

témata politiky závislostí (celkem 41 aktivit) – tabulka 3-12.  
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tabulka 3-11: Míra dosažení specifických cílů v prioritě efektivní řízení, koordinace a financování Akčního plánu 

2019–2021 

Specifické cíle  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

počet Podíl (%) počet Podíl (%) počet Podíl (%) 

Změnit systém financování – 

minimalizovat roztříštěnost 

vícezdrojového financování 

adiktologických služeb a 

programů protidrogové politiky 

5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

Zajistit udržitelnost financování 

– stabilizovat finanční 

prostředky pro integrovanou 

politiku závislostí 

4 1 25,0 3 75,0 0 0,0 

Posílit a jednoznačně ukotvit 

koordinaci integrované 

protidrogové politiky 

15 8 53,3 6 40,0 1 6,7 

Posílit propojení jednotlivých 

aktérů protidrogové politiky 
5 3 60,0 2 40,0 0 0,0 

Udržet dostupnost dat a 

monitorování situace v oblasti 

závislostního chování 

7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 

Zvýšit dostupnost dat o nových 

fenoménech/oblastech v oblasti 

závislostního chování 

17 4 23,5 8 47,1 5 29,4 

Aktivně zapojit ČR do klíčových 

procesů na mezinárodní úrovni 
11 10 90,9 1 9,1 0 0,0 

Prosadit specifické zájmy ČR v 

mezinárodních uskupeních 
6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 

Posílit propojování a 

mezinárodní sdílení praxe 

různých aktérů protidrogové 

politiky 

6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 

tabulka 3-12: Přehled naplnění aktivit v prioritě efektivní řízení, koordinace a financování Akčního plánu 2019–

2021 podle tematického zaměření aktivit 

Tematické oblasti  
Počet 

aktivit 

 z toho splněno 
 z toho splněno 

částečně 

 z toho 

nesplněno 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Nelegální drogy 10 6 60,0 1 10,0 3 30,0 

Hazardní hraní  4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 

Alkohol  4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 

Tabák a tabákové výrobky 13 9 69,2 2 15,4 2 15,4 

Integrovaná témata politiky 

závislostí 
41 21 51,2 5 12,2 15 36,6 

Léčivé přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 
1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Nadužívání internetu a nových 

technologií 
1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Konopí a kanabinoidy 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 

Celkem** 76 40 52,6 24 31,6 12 15,8 

Pozn.: * Integrovaná témata politiky závislostí – aktivity zaměřené souhrnně na oblasti politiky závislostí (tj. legálních drog, 

nelegálních drog, hazardního hraní). ** Některé aktivity jsou specificky zaměřené souhrnně na oblast alkoholu a tabáku 

nebo nelegálních drog a hazardního hraní, proto počet aktivit celkem neodpovídá počtu aktivit v jednotlivých tematických 

oblastech. 

Většina aktivit v této prioritě byla systémového charakteru a jejich realizace předpokládala stávající 

personální a finanční zdroje. Akční plán 2019–2021 však v této prioritě zahrnoval také aktivity 
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zaměřené na nové oblasti politiky závislostí, zejména charakteru výzkumných a monitorovacích 

aktivit, jejichž dosažení bylo závislé na získání dostatečných finančních prostředků ve výši 

44 mil. Kč nad rámec stávajících zdrojů (finanční prostředky na jejich realizaci nebyly součástí 

rozpočtů jednotlivých resortů). Na realizaci aktivit s nároky na finanční prostředky nad rámec 

běžných (stávajících) zdrojů bylo celkově vynaloženo přibližně 11 mil. Kč nad rámec běžných 

(stávajících) zdrojů.  

Dosažení specifických cílů a celkové naplnění priority efektivní řízení, koordinace a financování bylo 

hodnoceno prostřednictvím měřitelných či jinak hodnotitelných indikátorů. Pro tuto prioritu 

stanovil Akční plán 2019–2021 celkem 6 indikátorů, z nichž 4 byly splněny nebo splněny částečně: 

 Indikátor: Centralizovaný zdroj financování adiktologických služeb umožňující víceleté 

financování. 

 Plnění: Nesplněno. Od r. 2020 byla část zdrojů (finanční prostředky vyčleněné ze státního 

rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky z resortů Ministerstva spravedlnosti ČR, 

Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) centralizována 

do rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR, nicméně nadále není vytvořen centralizovaný zdroj 

financování adiktologických služeb umožňující víceleté financování.  

 Indikátor: Navýšení finančních prostředků pro realizaci služeb a programů integrované politiky 

závislostí. 

 Plnění: Splněno. Výdaje na integrovanou protidrogovou politiku z veřejných rozpočtů se 

dlouhodobě mírně zvyšují a v r. 2020 tvořily celkem 2297,5 mil. Kč, z toho 52 % bylo určeno na 

prosazování práva. Na oblast harm reduction bylo v r. 2020 určeno 16 % (310,1 mil. Kč 

v r. 2018, 309,6 mil. Kč v r. 2019 a 372,5 mil. Kč v r. 2020), na oblast léčby 12 % (223,8 mil. Kč 

v r. 2018, 238,6 mil. Kč v r. 2019 a 280,6 mil. Kč v r. 2020), a na prevenci 4 % celkových výdajů. 

Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů návykových látek v r. 2020 dosáhly 

938,0 mil. Kč, z toho 201,7 mil. Kč na léčbu v oboru návykových nemocí a 6,7 mil. Kč na léčbu v 

oboru adiktologie.  

 Indikátor: Posílení a jednoznačné ukotvení realizace a koordinace protidrogové politiky na 

národní a krajské úrovni. 

 Plnění: Nesplněno. V ukotvení a realizaci a koordinaci politiky v oblasti závislostí na národní 

nebo krajské úrovni nedošlo ke změnám.  

 Indikátor: Dostupná pravidelná a systematická data z monitoringu situace v oblastech užívání 

alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek, hazardního hraní a s tím souvisejících dopadů 

v ČR v rozsahu základních epidemiologických indikátorů. 

 Plnění: Splněno. NMS dlouhodobě každoročně zpracovává výroční zprávy o stavu ve věcech 

drog a o hazardním hraní. V červenci 2021 schválila vláda ČR nový koncept zpráv v oblasti 

závislostí a NMS nově zpracovalo mj. tematicky zaměřené zprávy o tabáku a o alkoholu.  

 Indikátor: Vytvořena metodika pro ekonomickou kvantifikaci společenských nákladů 

spojených s užíváním alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek a hazardního hraní v ČR. 

 Plnění: Částečně splněno. V rámci dotačního řízení ÚV ČR byl v r. 2019, resp. v r. 2020 

podpořen projekt KAD (VFN) Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, 

tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR, resp. Ekonomická kvantifikace společenských 

nákladů užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR, který se 

zaměřoval na přípravu revidované metodiky ekonomické kvantifikace společenských nákladů 

užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR. Tvorba metodiky nebyla 

dosud dokončena.  

 Indikátor: Dostupná data z dosud nezmapovaných oblastí integrované protidrogové politiky. 
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 Plnění: Splněno. V červenci 2021 schválila vláda ČR nový koncept zpráv v oblasti závislostí 

a NMS nově zpracovalo tematicky zaměřené zprávy o tabáku, o alkoholu a o problematickém 

užívání psychoaktivních léků. V r. 2022 bude poprvé také zpracována zpráva o digitálních 

závislostech. 

Prioritu efektivní řízení, koordinace a financování se podařilo částečně naplnit. Mezi klíčové výstupy 

a praktické dopady Akčního plánu 2019–2021 v této prioritě patří: 

 Došlo k navýšení finančních prostředků do sítě adiktologických služeb (mezi r. 2018 a 2020 

došlo k navýšení finančních prostředků na síť služeb z rozpočtu státu o přibližně 130 mil. Kč, 

výdaje na protidrogovou politiku z rozpočtu samospráv jsou spíše stabilní). 

 Od r. 2020 byla část zdrojů (finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na dotační 

programy protidrogové politiky z resortů Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva 

zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) centralizována do 

rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR. 

 V srpnu 2021 byl ukončen projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky (IP RAS), v rámci kterého byla vytvořena řada klíčových 

výstupů pro integrovanou politiku závislostí (např. Metodika praktické aplikace nástroje 

zajištění dostupnosti služeb, Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České 

republice) a byla uskutečněna revize stávajících adiktologických výkonů.  

 V r. 2021 RVKPP schválila Koncepci rozvoje sítě adiktologických služeb.  

 V r. 2020 a 2021 byla schválena revize Statutu RVKPP, Jednacího řádu RVKPP a rovněž revize 

poradních a pracovních orgánů Rady. 

 V červenci 2021 schválila vláda ČR nový koncept zpráv v oblasti závislostí, tj. koncept 

informačního balíčku s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými 

zprávami. NMS každoročně zpracovávalo výroční zprávy o stavu ve věcech drog 

a o hazardním hraní, v r. 2021 také nově zpracovalo tematicky zaměřené zprávy o tabáku, 

o alkoholu, o problematickém užívání psychoaktivních léků. V r. 2022 bude poprvé také 

zpracována zpráva o digitálních závislostech. 

 Po dobu platnosti Akčního plánu 2019–2021 bylo v ediční řadě NMS a sRVKPP (OPK) vydáno 

celkem 22 publikací a 16 čísel periodika Zaostřeno. MZ nově zajišťuje Národní zdravotnický 

informační portál www.nzip.cz. 
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3.4 Hodnocení plnění jednotlivých aktivit Akčního plánu realizace 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019–2021 

3.4.1 Priorita 1: Posílení prevence a zvýšení informovanosti 

tabulka 3-13: Specifický cíl: Zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti vzniku, negativních dopadů a rizik užívání návykových látek a závislostního chování 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.1  Realizovat 

dlouhodobé 

preventivní, 

informační 

a osvětové činnosti 

(ve spolupráci 

s odbornou 

veřejností) 

zaměřené na: 

2020–2021       

 1.1.1 těhotné ženy 

v oblasti 

užívání 

návykových 

látek, 

 A) MZ (SZÚ) 

B) sRVKPP 

splněno ano V r. 2019 byl v rámci kampaně Nepít je 

normální jeden ze spotů zaměřen na 

problematiku užívání alkoholu 

v těhotenství. 

SZÚ prostřednictvím projektu Efektivní 

podpora zdraví osob ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením (dále 

jen projekt EPZ) připravil program na 

téma Fetální alkoholový syndrom, který 

bude zařazen ke konci r. 2021. 

Distribuce milníkových karet 

do ordinací gynekologů, 

zveřejnění na www.szu.cz, 

uveřejnění na facebooku 

cpvz. 

Nová stránka na 

www.alkoholpodkontrolou.cz 

Výsledky dvou pilotních 

týdnů kampaně 

www.alkoholpodkontrolou.cz 

MZ: 380 tis. Kč 

(celkem za 

3 spoty) 

ÚV ČR: 

605 tis. Kč 

(celkem za 

3 spoty) 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.szu.cz/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

SZÚ připravil informační karty k tabáku 

a alkoholu – zdravotně výchovné 

materiály (milníkové karty) k období 

plánování rodičovství, těhotenství, 

kojení). 

V r. 2021 byla zpracovaná nová landing 

page na téma užívání alkoholu 

u těhotných a kojících žen na stránkách 

www.alkoholpodkontrolou.cz, v září 2021 

byla zahájena pilotní kampaň na 

sociálních sítích. 

KAD realizovala v období 27.10.–19.11. 

2021 online kampaň s cílem zvýšit 

povědomí o rizikovosti užívání tabáku, 

nikotinu a pasivního kouření u těhotných 

a kojících žen. 

v r. 2021 potvrdily význam 

sociálních sítí, např. na 

Facebooku dosáhla přes 400 

tisíc zobrazení s dosahem cca 

275 tisíc lidí, na odkaz 

s podrobnostmi kampaně 

kliklo za 14 dní přes 2 300 

osob, během tohoto období 

bylo na webu zaznamenáno 

přes 8 tisíc unikátních 

návštěv. Video vytvořené 

v rámci kampaně 

zaznamenalo přes 10 tisíc 

zhlédnutí. 

Souhrn výsledků dopadu 

kampaně KAD v oblasti 

tabáku u těhotných a kojících 

žen: 1 801 952 zobrazení 

reklam, cca 600 000 

oslovených unikátních 

uživatelů (dosah kampaně), 

5 670 prokliknutí na 

kampaňový web, 3 813 

unikátních návštěvníků webu 

a 7 660 zobrazení webové 

stránky. 

 1.1.2 děti, mladistvé 

a jejich rodiče 

v oblasti 

 A) sRVKPP, 

MŠMT, MZ, 

B) SZÚ, KAD 

splněno ano V l. 2019–2021 ÚV ČR v rámci dotačního 

řízení podpořil projekt Informační 

kampaň o závislostech v rámci ČR 

Zvýšení zdravotní 

gramotnosti cílové skupiny, 

uveřejnění na www.epoz.cz 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
http://www.epoz.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

užívání 

návykových 

látek, hraní HH 

a dalšího 

závislostního 

chování, 

a propagace služeb pro uživatele 

návykových látek a hazardní hráče v roce 

2020 (A.N.O.), který se zaměřuje zejména 

na mladistvé ve věku 14–17 let, do 

budoucna se projekt plánuje zaměřit na 

větší zapojení rodičů.  

V r. 2019 byl v rámci kampaně Nepít je 

normální jeden ze spotů zaměřen na 

rodiče, obsahoval problematiku užívání 

alkoholu dětmi a mladistvými. 

V rámci SZÚ probíhaly a dále probíhají 

realizace intervenčních programů 

v terénu z tematického celku Závislosti 

v rámci projektu EPZ pro cílovou skupinu 

15+ a školení mediátorů podpory zdraví 

a koordinátorů v jednotlivých krajích ČR 

– www.epoz.szu.cz, 

https://www.facebook.com/efektivnipod

porazdravi/. 

Mimo projekt EPZ se SZÚ podílel na 

výukové a edukační činnosti pro školská 

a ostatní výchovná zařízení, realizuje 

besedy, semináře, konference, dny zdraví 

pro laickou a odbornou veřejnost. 

Dále SZÚ realizuje interaktivní hru 

s tématem prevence sociálně 

patologických jevů Jak se (ne)stát 

závislákem. 

Ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS pracovníci 

a na facebookových stránkách 

projektu. 

Informační kampaň 

o závislostech (A.N.O.) 

Vytvořeno on-line vzdělávání 

TeP  

V rámci projektu KAD 

zaměřeného na téma 

zdravotní gramotnosti 

v souvislosti s alkoholem 

a kouřením byli proškoleni 

školní metodici prevence 

formou e-learningových 

kurzů. 

 

ÚV ČR 

(Informační 

kampaň A.N.O.): 

1 095 tis Kč 

v r. 2019, 

623 tis. Kč 

v r. 2020, 623 tis. 

Kč v r. 2021 

MZ: 380 tis. Kč 

(celkem za 

3 spoty) 

ÚV ČR: 

605 tis. Kč 

(celkem za 

3 spoty) 

 

http://www.epoz.szu.cz/
https://www.facebook.com/efektivnipodporazdravi/
https://www.facebook.com/efektivnipodporazdravi/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

centra CPVZ SZÚ pracovali na aktualizaci 

podkladů a článků pro webový projekt 

Národní zdravotní informační portál 

(NZIP) v oblasti prevence závislostí 

zahrnující problematiku jak nelátkových 

závislostí, tak nelegálních i legálních 

návykových látek. 

KAD (EAC – expertní adiktologické 

centrum) se zaměřením na alkohol 

připravovalo ve spolupráci se SZÚ 

inovativní formát vzdělávání pro ZŠ, 

vzhledem k pandemii COVID-19 však 

nebylo realizováno. 

Projekt KAD zaměřený na téma zdravotní 

gramotnosti v souvislosti s alkoholem 

a kouřením byl v r. 2020 podpořen 

v rámci dotačního řízení MHMP. 

Vzhledem k uzavření škol v rámci 

mimořádného stavu byla přímá výuka 

realizována v závěru r. 2020. Nahraná 

výuková videa jsou k dispozici na 

platformě Google Classroom. Byli 

proškoleni školští metodici prevence 

formou e-learningových kurzů 

s následným vyhodnocením výstupů 

formou online testu. 

KAD (EAC – expertní adiktologické 

centrum) realizovalo studii v období 

distanční výuky v důsledku pandemie 

COVID-19. Výsledky se zaměřují na 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

všechny typy rizikového chování.  

KAD EAC vytvořila v r. 2021 online 

vzdělávací modul Technologie a Prevence 

(TeP) pro preventivní pracovníky 

představující problematiku nelátkových 

závislostí a dostupných intervencí. 

Karlovarský kraj vydal v r. 2020 

metodický dokument Závislost na 

videohrách a finanční nástrahy, které 

videohry obsahují, určenou pro 

pedagogy, rodiče a vychovatele. 

Ve Zlínském kraji realizuje Společnost 

Podané ruce program v oblasti primární 

prevence ve školách s názvem Prevence 

rozvoje patol. hráčství u žáků a studentů 

formou realizace programu Hra na hraně 

a besed na školách. Projekt řeší širší 

rámec nelátkových závislostí než jen HH. 

 1.1.3 řízení 

motorových 

vozidel pod 

vlivem 

návykových 

látek 

(vč. vojáků 

v činné 

službě), 

 A) MD (BESIP), 

MO 

B) sRVKPP, MV 

(PČR) 

částečně 

splněno 

částečně 

 

V rámci MD upozorňují na preventivních 

akcích s veřejností v regionech krajští 

koordinátoři BESIP na rizika řízení pod 

vlivem alkoholu. Součástí prezentace 

stánku BESIP na akcích jsou brýle 

simulující ovlivnění alkoholem 

a návykovými látkami. BESIP v r. 2019 

vyrobil TV spot a 2 rádio spoty 

k problematice řízení pod vlivem 

alkoholu u mladých řidičů, které byly 

vysílány od října do prosince 2020 na 

MO hodnotí pozitivně rozvoj 

e-learningové formy 

vzdělávání, která přispěla 

k realizaci některých 

vzdělávacích aktivit, které 

nebylo možné uskutečnit 

tradičním způsobem 

(přednáška, beseda, seminář 

apod.). 

Video spot a 2 rozhlasové 

spoty v rámci kampaně 

MO: 244 180 Kč 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

televizních a rozhlasových stanicích 

a sdíleny na webu a sociálních sítích 

v rámci kampaně Nenech se ovlivnit. 

V rámci obligatorního vzdělávání 

personálu rezortu MO bylo v uvedené 

oblasti realizováno 82 vzdělávacích 

aktivit. Proškoleno bylo 8200 osob. 

Přijatá mimořádná opatření ke COVID-19 

neumožnila v r. 2020 a 2021 realizaci 

všech plánovaných vzdělávacích aktivit 

(např. v r. 2020 nerealizováno cca 70 % 

těchto aktivit). Z těchto důvodů nebyl 

zorganizován plánovaný celorezortní 

seminář s tematikou BESIP. Realizován 

byl v r. 2019 s účastí 68 osob. 

Nenech se ovlivnit: 

www.ibesip.cz/Akce-a-

kampane/Kampane/NENECH-

SE-OVLIVNIT 

 1.1.4 seniory 

v oblasti 

užívání 

návykových 

látek 

(vč. psychoakti

vních léků), 

 A) MZ (SZÚ) 

B) sRVKPP  

splněno ano SZÚ v rámci projektu EPZ realizuje 

program Prevence užívání nelegálních 

látek, drog, ke konci roku 2021 je 

plánována realizace programu 

zaměřeného na správné užívání léků také 

mezi seniory ve věku 60–65 let. 

KAD EAC se zaměřením na alkohol 

upozorňuje na svém webu 

www.alkoholpodkontorlou.cz na 

problematiku užívání alkoholu u seniorů 

(lékové interakce s alkoholem, účinky na 

organismus seniorů apod.). Výsledky 

dotazníkového šetření u populace 

seniorů na téma užívání alkoholu budou 

Uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Kampane/NENECH-SE-OVLIVNIT
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Kampane/NENECH-SE-OVLIVNIT
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Kampane/NENECH-SE-OVLIVNIT
http://www.alkoholpodkontorlou.cz/
http://www.epoz.szu.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

publikovány do konce r. 2021. 

 1.1.5 osoby 

ohrožené 

chudobou 

a sociálním 

vyloučením 

v oblasti 

užívání 

návykových 

látek, hraní HH 

a dalšího 

závislostního 

chování, 

 
A) MZ (SZÚ) 

B) MPSV, ASZ, 

sRVKPP 

splněno ano V rámci projektu EPZ SZÚ realizuje pro 

osoby ohrožené chudobou a sociálním 

vyloučením programy zaměřené na 

problematiku látkových a nelátkových 

závislostí zahrnující programy Prevence 

užívání tabákových výrobků, Prevence 

užívání alkoholu, Prevence užívání 

nelegálních látek, drog, program 

Poradenství odvykání na tabáku tyto 

programy jsou plně zpracovány a běží 

v rámci projektu v sociálně vyloučených 

lokalitách po ČR prostřednictvím 

odborných pracovníků SZÚ a 

vyškolených lektorů. Dále jsou zde 

programy na téma Fetální alkoholový 

syndrom, Bezpečný pohyb na sociálních 

sítích, Prevence gamblerství, program 

zaměřený na správné užívání léků. 

Programy budou realizovány od konce 

r. 2021.  

V rámci projektu byly realizovány 

v l. 2018-2021 vzdělávací kurzy pro 

mediátory podpory zdraví. Cílem je, aby 

tito pracovníci v SVL nadále působili na 

cílovou skupinu. Každý kurz se celkově 

skládá z 80 hodin a obsahuje témata 

zdravý životní styl, zásady prevence 

SZÚ zvýšení zdravotní 

gramotnosti mediátorů 

podpory zdraví dosáhnuté při 

vzdělávacích kurzech, 

uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.epoz.szu.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v oblasti závislostí, infekčních 

onemocnění, duševního zdraví, 

sexuálního a reprodukčního zdraví (cca 

20 hodin je věnováno tématům prevence 

užívání tabáku, prevence užívání 

alkoholu, prevence užívání nelegálních 

návykových látek, prevence gamblingu 

a netolismu). K dispozici je statistika 

zvýšení gramotnosti dosáhnuté při 

vzdělávacích kurzech pro mediátory 

podpory zdraví. V tématech z oblasti 

prevence závislostí si podle výsledků 

evaluačních testů vzdělávacího 

programu (test před kurzem a po kurzu) 

účastníci kurzu zlepšili své odpovědi 

v průměru o 7–8 procentních bodů. 

V l. 2019–2021 bylo proškoleno celkem 

73 účastníků. 

Podle harmonogramu projektu budou 

k 31.12.2022 dostupné výstupy 

z evaluačních dotazníků zdravotní 

gramotnosti pro veřejnost z tzv. Kurzů 

zdravého životního stylu a dnů zdraví. 

 1.1.6 vojáky v činné 

službě ke 

zvýšení 

zdravotní 

gramotnosti 

v oblasti 

 A) MO 

B) sRVKPP 

částečně 

splněno 

částečně 

 

MO realizovalo 84 vzdělávacích aktivit. 

Proškoleno bylo 8630 osob. Kvůli 

opatřením COVID-19 nebyly v r. 2020 

a 2021 realizovány všechny plánované 

vzdělávací aktivity (např. celorezortní 

seminář s tematikou integrované 

Došlo k rozvoji e-learningové 

formy vzdělávání v oblasti 

prevence rizikového chování 

viz aktivita 1.1.3 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

užívání 

návykových 

látek, hraní HH 

a dalšího 

závislostního 

chování, 

protidrogové politiky). 

 1.1.7 na 

destigmatizaci 

osob 

s adiktologick

ou poruchou 

se zapojením 

klientů a jejich 

blízkých. 

 A) MZ, sRVKPP 

B) doporučení 

pacientským 

organizacím a 

odborným 

společnostem, 

A.N.O., APSS 

nesplněno ne Tato problematika je řešena v rámci 

reformy psychiatrické péče. NÚDZ 

realizuje vlastní projekt zaměřený na 

destigmatizaci. O projektu nejsou ze 

strany NUDZ dostupné další informace.  

Na MZ je dále realizován dotační 

program Podpory zdraví, zvyšování 

efektivity a kvality zdravotní péče, jehož 

jednou z priorit je také priorita Zlepšení 

kvality života lidí s psychiatrickým 

onemocněním, což nevylučuje ani osoby 

s adiktologickou poruchou. 

Do dotačního řízení ÚV ČR 2020 a 2021 

byl podán projekt Snižování míry 

stigmatizace ve službách (Recovery - 

sdružení pacientů s diagnózou 

závislosti). Projekt nebyl v dotačním 

řízení podpořen, nicméně aktivity jsou 

realizovány svépomocně organizací 

Recovery - sdružení pacientů 

s diagnózou závislosti. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.2  Podporovat (ve 

spolupráci 

s odbornou 

veřejností) 

dlouhodobé 

zvyšování 

informovanosti 

laické veřejnosti o: 

2020–2021       

 1.2.1 složení 

tabákových 

a souvisejících 

výrobků 

(včetně 

elektronických 

cigaret 

a zahřívaných 

tabákových 

výrobků) 

a zdravotních 

dopadech 

jejich užívání, 

 A) MZ (SZÚ) 

B) sRVKPP, KAD 

částečně 

splněno 

ano V červenci 2020 byl spuštěn Národní 

zdravotnický informační portál (NZIP), 

který obsahuje i informace týkající se 

mimo jiné rizikovosti různých forem 

tabáku dodané Společností pro léčbu 

závislosti na tabáku. Informace na NZIP 

budou průběžně doplňovány 

a aktualizovány. 

KAD Centrum pro výzkum a prevenci 

užívání tabáku formou sdělení v mediích 

(televize, tisk, rozhlas, online media, 

tiskové konference) průběžně informuje 

laickou veřejnost o na důkazech 

založených zjištěních v oblasti škodlivosti 

tabáku, ENDS, zahřívaného tabáku 

a dalších nových forem.  

KAD EAC dále realizuje aktivity kolem 

výzvy lékařů Daruj Lůžko, která je 

zaměřená na podporu boje s COVID-19 

prostřednictvím výzvy ke snížení kouření. 

MZ rovněž průběžně informovalo 

Uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. 

Letáky SLZT 

 

http://www.epoz.szu.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

o rizikovosti užívání tabáku a dalších 

výrobků s cílem přispět k posílení 

povědomí o míře rizika užívání 

jednotlivých výrobků. 

SZÚ realizuje intervenční programy 

v terénu z tematického celku Závislosti 

v rámci projektu EPZ (viz aktivita 1.1.5). 

SZÚ se každoročně podílí na realizaci 

besed, seminářů, konferencí, dnů zdraví 

pro laickou a odbornou veřejnost. 

V SLZT byly vytištěny letáky Kouření 

a stres, Kouření a zažívací systém, 

Kouření a revmatologie, Kouření 

a operace. Letáky jsou vytištěny a v rámci 

možností spojených s omezeními vlivem 

pandemie COVID-19 jsou SLZT šířeny.  

Aktuality na téma ENDS jsou pravidelně 

zveřejňovány na webu SLZT. 

 1.2.2 škodlivosti 

pasivního 

kouření 

(včetně 

vodních 

dýmek 

a zahřívaných 

tabákových 

výrobků) 

a zdravotních 

dopadech 

 A) MZ (SZÚ) 

B) MŠMT, 

sRVKPP, KAD, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

ano SZÚ realizuje intervenční programy 

v terénu z tematického celku Závislosti 

v rámci projektu EPZ (viz aktivita 1.1.5). 

SZÚ se každoročně podílí na realizaci 

besed, seminářů, konferencí, dnů zdraví 

pro laickou a odbornou veřejnost. 

Ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS pracovníci 

centra CPVZ SZÚ pracovali na aktualizaci 

podkladů a článků pro webový projekt 

NZIP v oblasti prevence závislostí 

zahrnující problematiku i legálních 

SZÚ zvýšení zdravotní 

gramotnosti mediátorů 

podpory zdraví v oblasti 

prevence užívání tabáku 

dosáhnuté při vzdělávacích 

kurzech, uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. 

 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.epoz.szu.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

emisí 

elektronických 

cigaret se 

zaměřením 

zejména na 

pracoviště 

a domácí 

prostředí, 

návykových látek.  

V Olomouckém kraji bylo téma zahrnuto 

jako jedno z hlavních témat Krajské 

konference primární prevence 

Olomouckého kraje v roce 2019. 

 1.2.3 zdravotních 

rizicích užívání 

alkoholu, 

 
A) MZ (SZÚ, 

KAD) 

B) sRVKPP 

splněno ano V r. 2019 realizovaly sRVKPP, MZ, VZP 

a ČT kampaň „Nepít je normální“. 

Součástí kampaně byly tři spoty 

upozorňující na rizika návykového 

chování. Spoty opakovaně vysílala Česká 

televize. V r. 2020 (duben – květen 

a listopad) sRVKPP, Centrum veřejného 

zdraví se zaměřením na alkohol a 

Národní linka pro odvykání za přispění 

BUS TV realizovaly informační kampaň 

v rámci konceptu BUS TV. Na 

obrazovkách autobusů městské 

hromadné dopravy v desítkách měst 

běžely spoty a informační upozornění 

týkající se závislostního chování 

a nabídky pomoci a souvislosti užívání 

alkoholu v rámci pandemie COVID-19 

s využitím materiálů WHO.  

SZÚ realizuje intervenční programy 

v terénu z tematického celku Závislosti 

v rámci projektu EPZ (viz aktivita 1.1.5). 

SZÚ se každoročně podílí na realizaci 

SZÚ zvýšení zdravotní 

gramotnosti mediátorů 

podpory zdraví v oblasti 

prevence užívání alkoholu 

dosáhnuté při vzdělávacích 

kurzech, uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. Články na 

www.nzip.cz. 

Nová stránka na 

www.alkoholpodkontrolou.cz 

Výsledky dvou pilotních 

týdnů kampaně 

www.alkoholpodkontrolou.cz 

v r. 2021 potvrdily význam 

sociálních sítí, např. na 

Facebooku dosáhla přes 400 

tisíc zobrazení s dosahem cca 

275 tisíc lidí, na odkaz 

s podrobnostmi kampaně 

MZ: 320 tis. Kč 

(všechny 

3 spoty) 

ÚV ČR: 

605 tis. Kč 

(všechny 

3 spoty)  

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.epoz.szu.cz/
http://www.nzip.cz/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

besed, seminářů, konferencí, dnů zdraví 

pro laickou a odbornou veřejnost. 

Ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS pracovníci 

centra CPVZ SZÚ pracovali na aktualizaci 

podkladů a článků pro webový projekt 

NZIP v oblasti prevence závislostí 

zahrnující také problematiku legálních 

návykových látek. 

IPVZ v návaznosti na své aktivity v 1.21 

a 1.22 připravuje rozsáhlý nový 

certifikovaný kurz pro dětské 

a všeobecné sestry a pro porodní 

asistentky. Kurz bude dokončen v r. 2022 

a Katedra zajistí spolu s Klinikou 

adiktologie 1. LF UK a VFN jeho realizaci, 

včetně praktické části a je schopna 

pokrýt kapacitně v prvním roce až 4 běhy 

tohoto kurzu a dle poptávky pak 

případně přidávat další. Dojde tak 

k pokrytí a systémovému zajištění 

dostupnosti tohoto vzdělání pro 

uvedené cílové skupiny a bude se jednat 

o moderní kurz kombinující e-learning 

s praktickou klinickou přípravou.  

KAD/EAC se zaměřením na alkohol 

organizuje dlouhodobé preventivní, 

informační a osvětové kampaně 

prostřednictvím webu 

www.alkoholpodkontrolou.cz. V r. 2019 

kliklo za 14 dní přes 2 300 

osob, během tohoto období 

bylo na webu zaznamenáno 

přes 8 tisíc unikátních 

návštěv. Video vytvořené 

v rámci kampaně 

zaznamenalo přes 10 tisíc 

zhlédnutí.  

Publikované články KAD 

o užívání alkoholu během 

pandemie např. Rossow, I.; 

Bartak, M.; Bloomfield, K.; 

Braddick, F.; Bye, E.K.; Kilian, 

C.; López-Pelayo, H.; Mäkelä, 

P.; Moan, I.S.; Moskalewicz, J.; 

Petruzelka, B.; Rogalewicz, V.; 

Manthey, J. Changes in 

Alcohol Consumption during 

the COVID-19 Pandemic Are 

Dependent on Initial 

Consumption Level: Findings 

from Eight European 

Countries. Int. J. Environ. Res. 

Public Health 2021, 18, 10547. 

doi.org/10.3390/ijerph181910

547  

Kilian C, Rehm J, Allebeck P, 

Braddick F, Gual A, Barták M, 

Bloomfield K, Gil A, Neufeld 

M, O'Donnell A, Petruželka B, 

http://www.alkoholpodkontrolou.cz/
https://doi.org/10.3390/ijerph181910547
https://doi.org/10.3390/ijerph181910547
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

přibyla mimo jiné nová sekce alkohol 

a právo. V r. 2021 byla zpracována nová 

landing page  na téma užívání alkoholu 

u těhotných a kojících žena v září 2021 

byla zahájena pilotní kampaň na 

sociálních sítích. Dále KAD pravidelně 

publikuje na Facebooku 

@alkoholpodkontrolou. Proběhla 

kampaň v rámci stanic Českého rozhlasu 

a ve veřejné dopravě na téma alkohol 

a rakovina, kterou Centrum systematicky 

realizuje od roku 2017. Zdravotní rizika 

užívání alkoholu byla předmětem více 

než 10 zásadních mediálních sdělení 

s celorepublikovým obsahem. Zapojení 

Centra (KAD) do realizace kampaně 

Suchej únor 2019, 2020, 2021. 

sRVKPP a MZ byly v r. 2020 a 2021 

partnerem kampaně Suchej únor. 

V r. 2020 KAD realizovala a následně 

veřejnost informovala o výsledcích 

mezinárodní studie o užívání alkoholu 

v době první vlny pandemie COVID-19. 

Rogalewicz V, Schulte B, 

Manthey J; European Study 

Group on Alcohol Use and 

COVID-19. Alcohol 

consumption during the 

COVID-19 pandemic in 

Europe: a large-scale cross-

sectional study in 21 

countries. Addiction. 2021 

Dec;116(12):3369-3380. doi: 

10.1111/add.15530. Epub 

2021 Jun 9. PMID: 34109685. 

 1.2.4 rizicích 

zneužívání 

nových 

psychoaktivníc

h látek, 

 A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem  

částečně 

splněno  

částečně Bylo vydáno speciální číslo Zaostřeno na 

drogy 1/2020 na téma Nové 

psychoaktivní substance. 

Zaostřeno na drogy 1/2020 

na téma Nové psychoaktivní 

substance dostupné zde: 

www.drogy-

info.cz/publikace/zaostreno-

na-drogy/2020-

 

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

zaostreno/nove-

psychoaktivni-substance/ 

 1.2.5 HH on-line 

s důrazem na 

kurzové sázky, 

 A) sRVKPP 

B) MF 

nesplněno  ne Nebyly realizovány aktivity zaměřené na 

HH on-line, s důrazem na kurzové sázky. 

 0 Kč 

 1.2.6 účincích 

psychoaktivníc

h léků (např. 

obnovením 

kampaně 

Bezpečné léky 

v lékárnách), 

 A) sRVKPP, MZ 

(SÚKL) 

B) ČLnK 

nesplněno ne Ze strany MZ probíhaly činnosti v rámci 

přípravné fáze mapování zaměření. 

Z časových důvodů aktivita nebyla 

realizována. 

 0 Kč 

 1.2.7 účincích 

konopí 

a kanabinoidů, 

 A) sRVKPP 

B) MZ (SÚKL) 

částečně 

splněno 

částečně O tématu se pravidelně informuje na 

drogy-info.cz. 

Informace o škodlivých účincích 

návykových látek a také konopí jsou 

dostupné též na nově spuštěných 

stránkách NZIP. 

Informace o výsledcích léčby za pomoci 

konopí pro léčebné použití jednotlivých 

pacientů poskytuje lékař za uplynulý 

kalendářní rok prostřednictvím 

elektronického formuláře, který SÚKL 

zveřejnuje na svých internetových 

stránkách. Byl uskutečněn první sběr 

klinických dat, tedy klinická data za 

období 01.07.2020 až 31.12.2020. V září 

2021 byly zveřejněny základní statistické 

Např.: www.drogy-

info.cz/article/blog/konopi-a-

injekcni-uzivani-opioidu-

studie-provedena-v-kanade/, 

www.drogy-

info.cz/article/blog/silnejsi-

marihuana-neznamena-

silnejsi-intoxikaci-ale-je-

potreba-zkoumat-

dlouhodobe-klinicke-a-

neurobehavioralni-dusledky/, 

www.drogy-

info.cz/article/blog/abstinenc

ni-syndrom-u-konzumentu-

marihuany-fakta-pro-

nactilete-nida/, www.drogy-

info.cz/article/blog/kanada-

0 Kč 

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/konopi-a-injekcni-uzivani-opioidu-studie-provedena-v-kanade/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/konopi-a-injekcni-uzivani-opioidu-studie-provedena-v-kanade/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/konopi-a-injekcni-uzivani-opioidu-studie-provedena-v-kanade/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/konopi-a-injekcni-uzivani-opioidu-studie-provedena-v-kanade/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/silnejsi-marihuana-neznamena-silnejsi-intoxikaci-ale-je-potreba-zkoumat-dlouhodobe-klinicke-a-neurobehavioralni-dusledky/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/abstinencni-syndrom-u-konzumentu-marihuany-fakta-pro-nactilete-nida/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/abstinencni-syndrom-u-konzumentu-marihuany-fakta-pro-nactilete-nida/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/abstinencni-syndrom-u-konzumentu-marihuany-fakta-pro-nactilete-nida/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/abstinencni-syndrom-u-konzumentu-marihuany-fakta-pro-nactilete-nida/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/abstinencni-syndrom-u-konzumentu-marihuany-fakta-pro-nactilete-nida/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/kanada-pruzkum-uzivani-konopi-po-legalizaci/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/kanada-pruzkum-uzivani-konopi-po-legalizaci/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

výstupy pro veřejnost. Výstupy 

z klinických dat jsou primárně určeny pro 

odborné společnosti, ZP a MZ. Ze 

základních statistických výstupů, které 

jsou jako jediné určené pro veřejnost, 

plynou informace např. o diagnózách, 

výskytu nežádoucích účinků a hodnocení 

výsledků léčby za pomoci konopí pro 

léčebné použití, které mají potenciál 

zvýšit informování veřejnosti.  

Výstupy z klinických dat jsou primárné 

určené pro odborné společnosti, ZP 

a MZ ČR. Ze základních statistických 

výstupů, které jsou jako jediné určené 

pro veřejnost, plynou informace např. 

o diagnózách, výskytu nežádoucích 

účinků a hodnocení výsledků léčby za 

pomoci konopí pro léčebné použití, 

které mají potenciál zvýšit informování 

veřejnosti. 

pruzkum-uzivani-konopi-po-

legalizaci/, www.drogy-

info.cz/article/blog/dusledky-

zmen-politiky-konopi-ve-

washingtonu-na-vnimani-

rizik-norem-postoju-a-

uzivani-latek-u-dospivajicich/ 

www.sakl.cz/konopi/statistika

-vydeje-konopi/ 

 1.2.8 účinných 

opatřeních 

kontroly 

tabáku 

(Endgame). 

 A) MZ, sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne V rámci spolupráce s WHO byl 

KAD/MZ/sRVKPP připraven materiál 

k jednomu z účinných opatření Regulace 

reklamy, propagace a sponzorování 

v oblasti tabáku v ČR: Politická 

doporučení, který byl představen na 

Národní konferenci Alkohol a tabák 2019.  

V r. 2020 byl ve spoluprací Centra pro 

výzkum a prevenci užívání tabáku KAD 

Přehledový článek o Škále 

hodnocení kontroly tabáku: 

www.aplp.cz/2020-1-13/ 

Materiál KAD byl distribuován 

při jeho představení v tištěné 

podobě. Jeho online verze 

bude zveřejněna na webu 

www.adiktologie.cz 

 

http://www.drogy-info.cz/article/blog/kanada-pruzkum-uzivani-konopi-po-legalizaci/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/kanada-pruzkum-uzivani-konopi-po-legalizaci/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/dusledky-zmen-politiky-konopi-ve-washingtonu-na-vnimani-rizik-norem-postoju-a-uzivani-latek-u-dospivajicich/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sakl.cz/konopi/statistika-vydeje-konopi/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sakl.cz/konopi/statistika-vydeje-konopi/
https://www.aplp.cz/2020-1-13/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a MZ ČR publikován přehledový článek 

o Škále hodnocení kontroly tabáku. 

Výsledky byly přeloženy do českého 

jazyka a distribuovány online tuzemským 

odborníkům. 

1.3  Konceptualizovat 

přístup 

k informování 

veřejnosti 

o vybraných 

aktuálních tématech 

souvisejících 

s novými 

technologiemi 

a internetem. 

10/2021 A) sRVKPP 

B) MF, MŠMT, 

MPO, MV, MF 

(GŘC), RRTV, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne Přístup k informování veřejnosti nebyl 

konceptualizován. V této oblasti 

probíhaly dílčí aktivity.  

V listopadu 2019 se uskutečnila 

konference s názvem Zaostřeno na on-

line, první národní konference 

k problematice nových technologií 

a internetu.  

MŠMT se zabývá otázkou bezpečnějšího 

Internetu v několika rovinách: Podporou 

zvyšování digitální gramotnosti žáků ve 

školách (např. návrh revize RVP v oblasti 

informatiky a ICT s důrazem na 

kybernetickou bezpečnost);  činnost 

DIGIKOALICE, např. workshop na téma 

kybernetické bezpečnosti; promítnutí 

tématu kybernetické bezpečnosti ve 

strategických a metodických 

dokumentech MŠMT (např. Hlavní směry 

vzdělávací politiky ČR 2030+, Národní 

strategie primární prevence rizikového 

chování u dětí a mládeže v působnosti 

MSMT, Metodické doporučení pro oblast 

primární prevence rizikového chování 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

u dětí a mládeže – v r. 2019 nově 

vytvořená příloha k tématu kyberšikana). 

MŠMT dále participovalo na dokumentu 

V síti a plánovalo v květnu 2020 

realizovat seminář na oblast kyberšikany 

pro krajské školské koordinátory 

prevence a metodiky prevence 

z pedagogicko-psychologických 

poraden. Další informace nebyly k lednu 

2022 ze strany MŠMT k dispozici.   

KAD EAC vytvořila online vzdělávací 

modul Technologie a Prevence (TeP) 

představující problematiku, ale také 

dostupné intervence. 

1.4  Legislativně ukotvit 

informační 

piktogramy na 

obalech léčivých 

přípravků. 

12/2020 A) sRVKPP, MZ 

B) ČLnK, SÚKL 

nesplněno ne MZ v průběhu platnosti AP zjišťovalo 

legislativní možností ukotvení. Výstupy 

nebyly k lednu 2022 ze strany MZ 

k dispozici. 

Z pohledu SÚKL mohou být symboly 

a piktogramy na obal léčivého přípravku 

přidávány na základě stávající legislativy 

- přílohy č. 5 k vyhlášce č. 228/2008 Sb., 

písmeno A, odst. 6 (respektive článek 62 

směrnice 2001/83/ES); SÚKL však ze 

zkušenosti s používáním piktogramů 

nedoporučuje opatřování obalů 

přípravků s návykovými látkami 

piktogramy, a to zejména z toho důvodu, 

že piktogram upozorňující na návykovost 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

léčivého přípravku může naopak zvýšit 

zájem o zneužívání tohoto přípravku. 

1.5  Aktualizovat otázky 

a odpovědi na webu 

MZ k tématu 

zákona č. 65/2017 

Sb. a problematice 

zákazu kouření. 

průběžně A) MZ nesplněno ne MZ spustilo v druhé polovině července 

2020 nové webové stránky, kam byly 

otázky a odpovědi k tématu zákona 

č. 65/2017 Sb. přeneseny. Otázky 

a odpovědi však nejsou na webových 

stránkách průběžně aktualizovány.  

Nejčastější dotazy a odpovědi 

kladené na téma nového tzv. 

protikuřáckého zákona 

(č. 65/2017 Sb.) po jeho přijetí 

– Ministerstvo zdravotnictví 

(https://www.mzcr.cz/nejcaste

jsi-dotazy-a-odpovedi-na-

tema-noveho-tzv-

protikurackeho-zakona-c-65-

2017-sb/) 

Stanovisko k ukládání pokut 

za přestupky podle zákona 

o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových 

látek v případě opakovaného 

spáchání přestupku ve světle 

přitěžující okolnosti podle 

§ 40 písm. c) zákona 

o odpovědnosti za přestupky 

(Stanovisko-MZ-ukládání-

pokut-za-přestupky-dle-

zákona-č.-652017-Sb.-v-

případě-opakovaného-

spáchání-přestupku-ve-

světle-přitěžující-

okolnosti.pdf) 

Odpověď MZ ČR na žádost 

 

https://www.mzcr.cz/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzv-protikurackeho-zakona-c-65-2017-sb/
https://www.mzcr.cz/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzv-protikurackeho-zakona-c-65-2017-sb/
https://www.mzcr.cz/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzv-protikurackeho-zakona-c-65-2017-sb/
https://www.mzcr.cz/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzv-protikurackeho-zakona-c-65-2017-sb/
https://www.mzcr.cz/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzv-protikurackeho-zakona-c-65-2017-sb/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Stanovisko-MZ-ukl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pokut-za-p%C5%99estupky-dle-z%C3%A1kona-%C4%8D.-652017-Sb.-v-p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B-opakovan%C3%A9ho-sp%C3%A1ch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99estupku-ve-sv%C4%9Btle-p%C5%99it%C4%9B%C5%BEuj%C3%ADc%C3%AD-okolnosti.pdff
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

o informaci dle  zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů  

(340-A.pdf) 

1.6  Zpracovat návrh na 

propojení 

stávajících 

intervencí e-Health, 

m-Health pro 

prevenci a léčbu do 

národní informační 

platformy a zajistit 

její dlouhodobý 

provoz. 

12/2021 A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována z důvodu 

nedostatečných personálních kapacit. 

Poskytovatelé m-Health 

intervencí jsou uvedení na 

webu www.koureni-zabiji.cz 

 

1.7  Propagovat 

preventivní, 

poradenské 

a léčebné 

intervence e-Health, 

m-Health mezi 

cílovými skupinami. 

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem  

částečně 

splněno 

ano Vybrané dostupné intervence m-Health 

a e-Health jsou zveřejněny na stránkách 

www.koureni-zabiji.cz/, www.alkohol-

skodi.cz/ nebo www.hazardni-hrani.cz/ 

V rámci KAD/EAC nadále probíhá 

randomizovaná kontrolovaná studie e-

Health intervence pro odvykání kouření 

ve spolupráci s norskými experty. Nábor 

kuřáků do studie probíhal přes národní 

web www.koureni-zabiji.cz. Studie byla 

ukončena v lednu 2021. Výsledky 

výzkumu byly zpracovány ve formě 

odborného článku ve vědeckém časopisu 

Journal of Medical Internet Research. 

Odborný článek byl odeslán 

do recenzního řízení před 

publikováním ve vědeckém 

časopisu Journal of Medical 

Internet Research. 

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/340-A.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/340-A.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/340-A.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.koureni-zabiji.cz
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Článek je aktuálně v procesu 

připomínkování vědeckým časopisem. 

1.8  Zajistit činnost 

Centra veřejného 

zdraví se zaměřením 

na alkohol Kliniky 

adiktologie  1. LF 

UK a VFN v Praze.  

2019–2021 A) sRVKPP, KAD 

B) MZ (SZU), 

doporučení SNN 

splněno ano KAD EAC/Centrum veřejného zdraví je 

nově podporované v dotačním řízení 

Úřadu vlády ČR. Centrum vykonává 

odborné činnosti, jež jsou popsány 

u konkrétních aktivit akčního plánu. 

Centrum bylo v r. 2019 podpořeno 

z prostředků MZ, v r. 2020 a 2021 

v rámci dotačního řízení ÚV ČR. 

 MZ: 931 262 Kč 

v r. 2019 

ÚV: 762 tis. Kč 

v r. 2020, 

754 tis. Kč v r. 

2021 

1.9  Zajistit činnost 

Centra pro výzkum 

a prevenci užívání 

tabáku Kliniky 

adiktologie 1. LF UK 

a VFN v Praze.  

2019–2021 A) sRVKPP, KAD 

B) MZ (SZU), 

doporučení SNN 

splněno ano KAD EAC/Centrum pro výzkum 

a prevenci užívání tabáku bylo formálně 

zřízeno v r. 2018. V r. 2019 zahájilo svoji 

činnost. Byl sestaven expertní tým Centra 

a byly zahájeny odborné aktivity. 

Centrum vykonává odborné činnosti, jež 

jsou popsány u konkrétních aktivit 

akčního plánu.  

Centrum bylo v r. 2019 podpořeno 

z prostředků MZ, v r. 2020 a 2021 

v rámci dotačního řízení ÚV ČR. 

 

Centrum od svého vzniku 

realizovalo širokou škálu 

aktivit v oblasti výzkumu 

užívání tabáku (včetně nových 

forem), zvyšování povědomí 

laické veřejnosti o rizikovosti 

kouření, užívání tabáku, 

nikotinu a elektronických 

cigaret a expertní podpory 

a vzdělávání odborné 

veřejnosti v oblastech 

kontroly tabáku (léčba, 

prevence, výzkum, regulace). 

MZ: 671 705 

v r. 2019 

ÚV: 511 tis. Kč 

v r. 2020, 

501 tis. Kč 

v r. 2021 

1.10  Podpořit činnost 

Centra podpory 

veřejného zdraví 

SZÚ v oblasti 

2019–2021 A) sRVKPP, 

B) MZ (SZÚ) 

nesplněno ne Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ 

nepodalo žádost o dotaci do dotačního 

řízení ÚV ČR.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

tabáku a alkoholu. 

1.11  Zajistit provoz 

národní linky pro 

odvykání. 

průběžně A) sRVKPP  

B) ČKPT, MZ 

splněno ano Národní linka pro odvykání byla v letech 

2019–2021 podporovaná v dotačním 

řízení ÚV ČR. MZ podpořilo její provoz 

v r. 2019 v dotačním programu 

Protidrogové politiky MZ ČR. Od r. 2020 

došlo k centralizaci finančních 

prostředků na ÚV ČR a linku podporuje 

ÚV ČR.  

 ÚV: 2 206 tis. Kč 

v r 2019, 

2 808 tis. Kč v r. 

2020, 2 830 tis. 

Kč v r. 2021 

MZ: 714 116 Kč 

v r. 2019  

tabulka 3-14: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost efektivních programů primární prevence 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.12  Zanalyzovat 

protektivní faktory, 

které podporují 

sestupný trend 

v míře užívání 

návykových látek 

mezi dětmi 

a mládeží 

a dospělou 

populací. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MŠMT, MZ, 

odborné 

společnosti 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. Do 

dotačního řízení ÚV ČR nebyl podán 

výzkumný projekt na toto téma.  

Dílčí informace jsou v 

publikaci ESPAD: www.drogy-

info.cz/publikace/zaostreno-

na-drogy/2020-zaostreno/05-

20-evropska-skolni-studie-o-

alkoholu-a-jinych-drogach-

espad-2019/ 

0 Kč 

1.13  Zmapovat síť 12/2020 A) MŠMT částečně ano Na webových stránkách www.prevence-   

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.prevence-info.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

programů primární 

prevence 

rizikového chování 

v krajích 

realizovaných 

externími subjekty 

(programy 

prevence užívání 

návykových látek 

a HH, včetně 

informací 

o charakteristikách 

programů a jejich 

pokrytí, zveřejnit na 

webových 

stránkách mapu 

programů primární 

prevence). 

B) sRVKPP splněno info.cz jsou průběžně aktualizovány 

a doplňovány informace do sekce Síť 

služeb, kde mohou návštěvníci webu 

pravidelně nalézat organizace, které se 

věnují jednotlivým typům rizikového 

chování dle jednotlivých regionů, 

případně dle poskytovatelů služeb. 

Součástí zveřejnění je interaktivní mapa, 

která umožňuje získat podrobné 

informace o poskytovaných službách. 

Informace jsou průběžně krajskými 

školskými koordinátory prevence 

aktualizovány a doplňovány.  

Dlouhodobě nejsou stránky plně funkční, 

probíhá jejich rekonstrukce a v současné 

době nabízí kontaktní informace na 

metodiky prevence v PPP a krajské 

školské koordinátory prevence. 

1.14  Podpořit vznik 

certifikovaných 

programů primární 

prevence 

v adiktologii 

v krajích s nízkým 

zastoupením 

certifikovaných 

preventivních 

programů. 

průběžně  A) sRVKPP 

B) MŠMT, 

doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně Ústecký kraj, který se dlouhodobě 

potýkal s nedostatkem certifikovaných 

programů primární prevence, podpořil 

proces certifikací primární prevence 

v rámci dotačního řízení specificky 

zaměřeného na rozvoj sítě 

certifikovaných programů primární 

prevence. Kraj aktuálně eviduje 

poskytovatele služeb, kteří připravili 

nové preventivní programy na úrovni 

všeobecné a selektivní prevence a chtějí 

 0 Kč 

http://www.prevence-info.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

tyto programy nově certifikovat.  

Z  důvodu pozastavení certifikací MŠMT 

od května 2019 nebylo možné rozšířit 

počet certifikovaných programů primární 

prevence.  

1.15  Zajistit alespoň 

jeden program 

indikované 

prevence se 

zázemím v každém 

kraji (chybí 

v 7 krajích). 

průběžně  A) sRVKPP  

B) MŠMT, 

doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne V souvislosti s centralizací podporuje ÚV 

ČR v rámci dotačního řízení na programy 

protidrogové politiky programy primární 

prevence, jejichž realizátoři provozují 

další adiktologické služby. V rámci 

dotačního řízení byly podporovány 

certifikované programy primární 

prevence.  

Z důvodu pozastavení certifikací MŠMT 

od května 2019 nebylo možné podpořit 

nové programy indikované prevence. 

 0 Kč 

1.16  Zajistit alespoň 

jeden program 

selektivní prevence 

se zázemím 

v každém kraji 

(chybí v 5 krajích) 

a v krajích 

s vysokým počtem 

SVL snaha 

o zajištění více než 

1 programu 

(Ústecký, 

průběžně A) sRVKPP  

B) MŠMT, 

doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne V souvislosti s centralizací podporuje ÚV 

ČR v rámci dotačního řízení na programy 

protidrogové politiky programy primární 

prevence, jejichž realizátoři provozují 

další adiktologické služby. V rámci 

dotačního řízení byly podporovány 

certifikované programy primární 

prevence.  

Z důvodu pozastavení certifikací MŠMT 

od května 2019 nebylo možné podpořit 

nové programy selektivní prevence. 

 0 Kč 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Karlovarský, 

Moravskoslezský). 

1.17  Vytvořit a podpořit 

model komunitní 

spolupráce 

primární prevence 

(většího propojení 

a koordinace 

jednotlivých aktérů 

na komunitní 

úrovni – klient, 

rodina, služby, 

OSPOD, policie, 

učitel, pediatr atd.) 

včetně jasného 

rozdělení 

kompetencí aktérů 

na komunitní 

úrovni. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MŠMT, MZ 

(SZÚ) 

částečně 

splněno 

ne Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

v l. 2019–2021 podán projekt, který by se 

zabýval tématem prevence na úrovni 

komunity.  

KAD v březnu 2021 zahájila realizaci 

projektu Vývoj a pilotní ověření 

regionálního vzdělávacího modulu 

prevence duševního onemocnění dětí 

a dospívajících s důrazem na rizikové 

chování, který se zaměřuje zejména na 

problematiku užívání návykových látek 

a závislostního chování, poruch příjmu 

potravy a sebepoškozování. Projekt 

komunitní prevence cílí na posílení 

preventivního působení a zmírnění 

dopadů rizikového chování na duševní 

zdraví dětí a dospívajících 

prostřednictvím regionálních modelů 

preventivních služeb 

(www.adiktologie.cz/podpora-novych-

sluzeb-v-peci-o-dusevne-nemocne-19-

7-2021-90938) 

Probační a mediační služba ČR 

realizovala v l. 2016–2020 projekt Na 

správnou cestu II., který byl zaměřen na 

rozvoj inovativních způsobů řešení 

kriminality mládeže a rozvoj 

 0 Kč 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.adiktologie.cz/podpora-novych-sluzeb-v-peci-o-dusevne-nemocne-19-7-2021-90938
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.adiktologie.cz/podpora-novych-sluzeb-v-peci-o-dusevne-nemocne-19-7-2021-90938
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.adiktologie.cz/podpora-novych-sluzeb-v-peci-o-dusevne-nemocne-19-7-2021-90938
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

multidisciplinární spolupráce v oblasti 

práce s ohroženou mládeží. Praktickým 

nástrojem projektu pro koordinovanou 

spolupráci všech relevantních subjektů 

na místní úrovni jsou týmy pro mládež, 

které se zaměřují na řešení celkové 

situace ohrožených dětí  

MPSV aktualizuje postupně metodickou 

příručku pro kurátory pro děti a mládež. 

Jsou akreditovány vzdělávací kurzy pro 

sociální pracovníky, pracovníky 

v sociálních službách, vedoucí pracovníky 

apod., které jsou mj. zaměřeny na 

podporu spolupráce na místní úrovni 

a síťování služeb. MŠMT spolupracuje 

s MPSV na projektech zabývajících se 

síťováním služeb v regionech, proškolení 

v tématu byli všichni krajští školští 

koordinátoři prevence v rámci dvou 

školení v r. 2019.  

1.18  Podpora 

komunitních 

projektů 

zaměřených na 

prevenci užívání 

návykových látek, 

HH a ochranu před 

expozicí 

tabákového kouře 

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně MŽP připravuje nový zákon transponující 

směrnici 2019/904, o omezení dopadu 

některých plastových výrobků na životní 

prostředí, který se mj. vztahuje i na 

tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné 

na trh pro použití v kombinaci 

s tabákovými výrobky. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a informovanost 

o škodlivosti 

nedopalků 

v životním 

prostředí. 

1.19  Vytvořit 

a podporovat 

realizaci 

preventivních 

programů 

specifické prevence 

zaměřené na děti 

a mládež ze 

sociálně 

znevýhodněného 

prostředí 

(např. NZDM, 

dětské domovy). 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MŠMT, MPSV, 

MZ (SZÚ) 

nesplněno  ne V dotačním řízení ÚV ČR nebyl podán 

specifický preventivní program zabývající 

se problematikou dětí a mládeže ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. 

V SZÚ probíhají realizace intervenčních 

programů v terénu z různých 

tematických celků, včetně závislostí, 

v rámci projektu ESF pro cílovou skupinu 

15+. Programy probíhají i v dětských 

domovech, v komunitních centrech, 

v nápravných zařízeních, azylových 

domech apod.  

Jednotlivá zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a pro preventivně 

výchovnou péči realizují vlastní 

programy pro práci s rodinou, OSPOD 

apod. 

MPSV podporuje činnost sociálních 

služeb pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí formou 

dotačního titulu na podporu sociálních 

služeb (např. NZDM, sociální programy 

v dětských domovech). 

SZÚ zvýšení zdravotní 

gramotnosti mediátorů 

podpory zdraví v oblasti 

prevence užívání tabáku 

dosáhnuté při vzdělávacích 

kurzech, uveřejnění na 

www.epoz.szu.cz a na 

facebookových stránkách 

projektu. 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.epoz.szu.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.20  Zmapovat nabídku 

existujících 

preventivních 

programů 

realizovaných 

a podporovaných 

výrobci 

alkoholických 

nápojů a jejich 

sdruženími 

a provozovateli HH. 

12/2021 A) sRVKPP 

B) MZe, MZ 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. 

MZe zaslalo sRVKPP výčet programů 

a aktivit, které aktuálně realizují výrobci a 

prodejci alkoholických nápojů. 

  

tabulka 3-15: Specifický cíl: Rozšířit realizaci screeningu, včasné diagnostiky a krátké intervence 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.21  Zveřejnit manuály 

pro provádění 

krátkých intervencí 

na internetu a 

zajistit jejich 

pravidelnou 

propagaci.  

12/2021 A) MZ 

B) sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano V listopadu 2020 bylo zveřejněno 

3. aktualizované vydání Manuálu krátké 

intervence v oblasti návykových látek 

v praxi praktického lékaře pro děti 

a dorost, který je nástrojem pro realizaci 

screeningu a provádění krátké 

intervence v oblasti užívání návykových 

látek mezi dětmi a mladistvými. 

K propagaci viz aktivita 1.22.  

IPVZ je prostřednictvím Katedry 

Manuál krátké intervence 

v oblasti návykových látek 

v praxi praktického lékaře pro 

děti a dorost 

Aktualizované obrazové karty 

(součástí metodiky): 

www.kratke-intervence.info 

Manuál pro sestry Užívání 

tabáku, informace a pracovní 

postup pro sestry (5. vydání): 

 

http://www.kratke-intervence.info/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

návykových nemocí a adiktologie 

zapojen do společného projektu s 1. LF 

UK a VFN, podpořeného grantem 

Nadace Sirius, díky kterému byla 

dokončena adaptace manuálu krátkých 

intervencí pro těhotné ženy, uživatelky 

návykových látek a ženy uživatelky 

obecně a manuál je po vydání zdarma 

k dispozici širší odborné veřejnosti.  

SZÚ od r. 2013 vypracovává a ověřuje 

Metodiku Krátkých intervencí zařazenou 

do odborné práce pracovníků vybraných 

zdravotnických zařízení a studentů 

vyšších a vysokých škol se zdravotnickým 

zaměřením. Od r. 2015 je provozována 

webová odborná podpora pro 

realizátory Krátkých intervencí, na kterou 

jsou pravidelně umísťovány inovované 

dokumenty pro lektory seminářů 

a realizátory intervencí (metodiky, 

odkazy na obrazové karty, spoty 

a dotazníky pro pacienty/klienty 

k případnému stažení). Během platnosti 

AP průběžně došlo k aktualizaci 

obrazových karet, které jsou součástí 

metodiky. Propagace metodiky je 

realizována prostřednictvím vzdělávacích 

seminářů pro sestry a učitele. V r. 2019 

byly realizovány semináře pro 3. LF UK, 

LF OU, metodicky prevence a výchovné 

www.slzt.cz/doporucene-

postupy. 

Doporučené postupy pro 

identifikaci a řešení problému 

užívání návykových látek 

a poruch spojených s užíváním 

návykových látek v těhotenství 

- Metodická příručka WHO:  

apps.who.int/iris/bitstream/ha

ndle/10665/107130/97880905

71754-

cze.pdf?sequence=22&isAllow

ed=y 

 

http://www.slzt.cz/doporucene-postupy
http://www.slzt.cz/doporucene-postupy
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107130/9788090571754-cze.pdf?sequence=22&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107130/9788090571754-cze.pdf?sequence=22&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107130/9788090571754-cze.pdf?sequence=22&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107130/9788090571754-cze.pdf?sequence=22&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107130/9788090571754-cze.pdf?sequence=22&isAllowed=y
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

poradce Olomouckého 

a Jihomoravského kraje, zúčastnilo se 

celkem 256 osob. (V r. 2019 byly zrušeny 

projekty podpory zdraví pro SZÚ.) 

V r. 2020 se seminářů zúčastnilo 58 

posluchačů oboru všeobecná sestra 3. LF 

UK. 

V r. 2021 byla provedena revize manuálu 

pro sestry; Užívání tabáku, informace 

a pracovní postup pro sestry, již 

5. vydání – je na webu SLZT: 

www.slzt.cz/doporucene-postupy.  

1.22  Novelizovat 

„Manuál krátké 

intervence v oblasti 

návykových látek 

v praxi praktického 

lékaře pro děti 

a dorost“. 

12/2019 A) MZ 

B) PLDD 

splněno ne Společnost OSPDL ČLS JEP novelizovala 

Manuál krátké intervence v oblasti 

návykových látek v praxi praktického 

lékaře pro děti a dorost, který je 

nástrojem pro realizaci screeningu 

a provádění krátké intervence v oblasti 

užívání návykových látek mezi dětmi 

a mladistvými.  

OSPDL ČLS JEP ve spolupráci s MZ, 

ÚV/OPK v září 2020 uskutečnily tiskovou 

konferenci k vydání Manuálu v tištěné 

podobě. Záznam tiskové konference zde: 

www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-

prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-

adolescentu-1346 

Manuál byl vydán v počtu 

2200 kusů a byl distribuován 

jednotlivým praktickým 

lékařům. Společnost OSPDL 

ČLS JEP také uveřejnila: 

ospdl.webflow.io/vzdelavani 

Dále byl také elektronicky 

zveřejněn Úřadem vlády: 

www.drogy-

info.cz/article/blog/manual-

kratke-intervence-v-oblasti-

navykovych-latek-v-praxi-

praktickeho-lekare-pro-deti-a-

dorost/ a je uveřejněn na 

webu MZ: 

www.mzcr.cz/manual-kratke-

intervence-v-oblasti-

239 tis. Kč 

http://www.slzt.cz/doporucene-postupy
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-adolescentu-1346
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-adolescentu-1346
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-adolescentu-1346
https://ospdl.webflow.io/vzdelavani
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.drogy-info.cz/article/blog/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.mzcr.cz/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.mzcr.cz/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

navykovych-latek-v-praxi-

praktickeho-lekare-pro-deti-a-

dorost/ 

1.23  Zajistit pravidelné 

proškolení 

zdravotnických 

pracovníků 

v provádění včasné 

diagnostiky 

a krátkých 

intervencí užívání 

nelegálních 

návykových látek, 

alkoholu, tabáku 

a hraní HH. 

12/2020 A) MZ (SZÚ, 

IPVZ) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem, 

sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano Metodika Krátkých intervencí, 

vypracovaná a ověřovaná od r. 2013 

pracovníky SZÚ byla zařazena do 

odborné práce pracovníků vybraných 

zdravotnických zařízení a studentů 

vyšších a vysokých škol se zdravotnickým 

zaměřením. Jejich cílem je vést motivační 

rozhovory k rozhodování ve prospěch 

vlastního zdraví u pacientů/klientů/lidí 

ve svém okolí. Krátké intervence jsou 

rovněž používány při práci s klienty na 

dnech zdraví. 

V rámci výše uvedeného probíhají školící 

semináře k metodice Krátkých intervencí 

ve vybraných VŠ. V r. 2019: 3. LF UK, LF 

OU, metodici prevence a výchovní 

poradci Olomouckého a Jihomoravského 

kraje: 256 osob (v r. 2019 již zrušeny 

projekty podpory zdraví pro SZÚ). 2020: 

3. LF UK 58 posluchačů oboru všeobecná 

sestra. 

V rámci projektu EPZ SZÚ školí lektory 

v oblasti prevence užívání legálních 

a nelegálních návykových látek 

i ostatních nelátkových závislostí. 

Při Centru pro závislé na tabáku ve 

Zdravotně výchovné materiály, 

zvýšení zdravotní gramotnosti 

cílové skupiny, realizace 

krátkých intervencí v praxi. 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 

http://www.mzcr.cz/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.mzcr.cz/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
http://www.mzcr.cz/manual-kratke-intervence-v-oblasti-navykovych-latek-v-praxi-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

spolupráci se Společností pro léčbu 

závislosti na tabáku vzniklo Centrum 

excelence v kontrole tabáku pro sestry 

východní Evropy. V rámci mezinárodního 

projektu (International Society for Nurses 

in Cancer Care) bylo vyškoleno na 5000 

sester v ČR a v 5 dalších zemích Evropy 

v intervenování u kuřáků. Webináře 

a další edukační materiály jsou 

k dispozici na webu slzt.cz. Projekt již 

skončil a materiály jsou stále dostupné 

na uvedeném webu. 

Katedra návykových nemocí 

a adiktologie pravidelně školí lékaře 

a farmaceuty v rámci povinného 

předatestačního kurzu v problematice 

včasné diagnostiky a krátké intervence 

užívání nelegálních návykových látek, 

alkoholu, tabáku a hraní HH. Dále 

připravuje rozšiřující kurz včasné 

diagnostiky a krátkých intervencí pro 

lékaře a farmaceuty. 

KAD EAC/Centrum pro výzkum 

a prevenci užívání tabáku podala žádost 

o získání akreditace certifikovaného 

kurzu Odvykání kouření v ošetřovatelské 

praxi určeného pro zdravotní sestry 

v přímé práci s pacienty kuřáky. Kurz byl 

řádně akreditován a realizován v praxi. 

IPVZ se prostřednictvím Katedry 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

návykových nemocí a adiktologie podílí 

a bude nadále podílet na propagačních 

akcích a aktivitách směřujících ke zvýšení 

motivace zdravotnických pracovníků 

v oblasti vzdělávání 

v krátkých intervencích a je zapojen také 

do evaluačních studií těchto kurzů, 

s cílem prokázat vysokou efektivitu 

a smysluplnost tohoto vzdělávání, včetně 

následné propagace směrem k širší 

zdravotnické veřejnosti, a to jak 

prostřednictvím výsledků evaluací 

publikovaných v odborných časopisech, 

tak na sociálních sítích.  

1.24  Systémově 

podpořit zvýšení 

motivace pro 

realizaci krátké 

intervence v oblasti 

užívání návykových 

látek, hraní HH 

a dalšího 

závislostního 

chování 

zdravotnickým 

personálem. 

12/2020 A) MZ  

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

částečně V rámci Národního screeningového 

programu byla zahájena příprava 

systémového podpoření realizace krátké 

intervence PLDD. Je zveřejněn 

revidovaný manuál pro provádění krátké 

intervence a je připraven registrační list 

výkonů: Screeningové vyšetření 

k identifikaci dětí a dospívajících s rizikem 

ohrožení návykovou látkou a Sledování 

dítěte a mladistvého ohroženého 

návykovou látkou. Následně bude řešeno 

zařazení do Seznamu výkonů. 

Realizace aktivity nebyla zahájena pro 

další zdravotnický personál a další cílové 

skupiny.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.25  Podporovat 

vzdělávání 

pedagogů, školních 

metodiků prevence 

a metodiků 

prevence 

v pedagogicko-

psychologických 

poradnách, 

sociálních 

pracovníků 

a dalších 

pomáhajících 

profesí v provádění 

včasné diagnostiky, 

minimálních 

a krátkých 

intervencí užívání 

návykových látek 

a hraní HH. 

průběžně A) MŠMT, MPSV 

B) sRVKPP, MZ 

(SZÚ), 

doporučení 

odborným 

společnostem a 

střešním 

organizacím 

splněno ano Ze strany MŠMT jsou každoročně 

realizována dvě dvoudenní školení 

zaměřená na aktuální témata v oblasti 

primární prevence rizikového chování. 

Národní pedagogický institut má ve své 

nabídce a průběžně aktualizuje témata 

pro vzdělávání pedagogů v daných 

tématech. Současně MŠMT podporuje 

akreditaci vzdělávacích programů v dané 

oblasti, a to jak specializačního studia 

pro školní metodiky prevence, tak 

cílených kurzů a seminářů na konkrétní 

téma. Vzdělávání probíhá kontinuálně, 

zejména prostřednictvím NPI, vzdělávání 

probíhala v době 2020-2021 zejména 

online formou. 

Specializační vzdělávání ŠMP zahrnuje 

téma včasné identifikace/záchytu 

problémů s užívání návykových látek 

a hraní HH. Přibližně polovina ŠMP nemá 

dokončené specializační vzdělávání pro 

výkon funkce ŠMP.  

KAD v r. 2020 vyvinula on-line vzdělávací 

kurz Introduction to Evidence-based 

Prevention (INEP) pro preventivní 

pracovníky. Kurz je dostupný v angličtině 

a češtině. Česká verze kurzu pod názvem 

Úvod do prevence založené na důkazech 

zohledňuje specifika vývoje prevence 

v ČR.  

Vzhledem k pandemii COVID-

19 záznamy přednášek 

z konference PPRCH 2020 

zveřejněny on-line:  

slideslive.com/1lfuk/xvii-

rocnik-mezinarodni-

konference-primarni-

prevence-rizikoveho-

chovani?presentation_id=3894

0843&ref=account-folder-

61826-folders 

SZÚ: Distribuce zdravotně 

výchovných materiálů (Ukryto 

v cigaretě + Plíce kuřáka, 

Poškození orgánů tabákovým 

kouřem a nikotinem, 

Nikotinová závislost + Co se 

děje v těle, pokud přestanete 

kouřit, Odbourání alkoholu 

+  Játra alkoholika, Poškození 

orgánů užíváním alkoholu, 

Obsah alkoholu + Vliv na 

chování člověka) 

On-line vzdělávací kurz 

Introduction to Evidence-

based Prevention (INEP) 

a Technologie a prevence 

(TeP) 

Akreditované kurzy MPSV 

(akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdel

 

https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
https://slideslive.com/1lfuk/xvii-rocnik-mezinarodni-konference-primarni-prevence-rizikoveho-chovani?presentation_id=38940843&ref=account-folder-61826-folders
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

KAD EAC: vytvořen online vzdělávací 

modul Technologie a Prevence (TeP) 

představující problematiku, ale také 

dostupné intervence. 

KAD ve spolupráci s organizací Scan 

každoročně organizuje konferenci 

PPRCH. V l. 2019-2021 byl realizován 

XVI.-XVIII. ročník konference. 

SZÚ realizuje vzdělávání pedagogů v 

metodice Krátkých intervencí, v době 

platnosti AP bylo realizováno celkem 

6 seminářů. 

MPSV postupně aktualizuje metodickou 

příručku pro kurátory pro děti a mládež. 

MPSV rovněž akredituje vzdělávací kurzy 

v této oblasti, a to pro sociální 

pracovníky, pracovníky v sociálních 

službách a další pracovníky zabývající se 

touto problematikou. Akreditováno je 

106 kurzů zabývající se intervencí (pro 

všechny typy rizikového chování) 

a 6 kurzů diagnostikou (adiktologického 

problému).  

avacihoProgramu) 

1.26  Proškolit vybraný 

personál 

ozbrojených sil 

v provádění 

krátkých intervencí 

zabezpečovaných 

2020–2021 A) MO 

B) doporučení 

KAD 

částečně 

splněno 

částečně V r. 2020 byl odborníky z KAD EAC/ 

Centra pro výzkum a prevenci užívání 

tabáku proškolen tým všeobecných 

zdravotních sester rezortu MO 

v intervencích při odvykání kouření 

v rámci dvoudenního certifikovaného 

 35 tis. Kč 

http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ve spolupráci 

s odbornou 

veřejností (včetně 

zavedení kontaktní 

linky pro 

proškolený 

personál a realizace 

supervizního 

semináře 

k problematice 

intervencí). 

kurzu Odvykání kouření v ošetřovatelské 

praxi. V r. 2021 proškolení vybraného 

personálu v provádění krátkých 

intervencí nebylo realizováno z důvodu 

přijatých opatření ke COVID-19. 

tabulka 3-16: Specifický cíl: Posílit systémové zajištění primární prevence 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

1.27  Zmapovat vymezení 

rolí jednotlivých 

subjektů 

vstupujících do 

systému prevence 

rizikového chování 

v oblasti závislostí 

v prostředí školy 

a školských zařízení. 

06/2020 A) MŠMT 

B) sRVKPP, MV, 

MZ, MPSV, 

doporučení 

KAD, OSPRCH, 

ČAA a A.N.O. 

částečně 

splněno 

ano V rámci průběžného vyhodnocování 

akčního plánu prevence na období 

2019–2021 MŠMT zpracovalo přehled 

o činnosti jednotlivých resortů, jejich rolí 

a dalších aktérů, kteří působí na poli 

primární prevence a mají vliv na jeho 

uplatňování ve školách a školských 

zařízeních. Nebyly zmapovány všechny 

subjekty vstupující do systému prevence 

rizikového chování v oblasti závislostí 

v prostředí školy a školských zařízení 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a jejich činnosti (např. soukromý sektor). 

Dokument není veřejně k dispozici. 

MPSV vytvořilo Pracovní skupinu 

k primární prevenci na podporu rodin, 

která poprvé jednala dne 15.09.2020. 

Hlavním cílem je zhodnotit současný 

stav služeb primární prevence na 

podporu rodin a doporučit opatření, 

která pomohou zlepšit postavení služeb 

primární prevence pro rodiny ve 

společnosti s ohledem na dlouhodobý 

a komplexní rámec rodinné politiky 

v souladu s platnou Koncepcí rodinné 

politiky. Pracovní skupina se bude 

zaměřovat zejména na vymezení forem 

primární prevence zaměřené na služby 

pracující s rodinou či podpůrné služby 

pro rodiny. 

1.28  Navrhnout úpravu a 

systémové řešení 

primární prevence 

v prostředí školy 

a školských zařízení 

(včetně legislativní 

podpory pro 

provádění primární 

prevence), 

jednoznačné 

stanovení rolí 

12/2021 A) MŠMT 

B) sRVKPP, MV, 

MZ, MPSV, 

doporučení 

KAD, OSPRCH, 

ČAA a A.N.O. 

nesplněno ne Nebylo navrženo systémové řešení 

a nadále nejsou jasně vymezeny role 

jednotlivých aktérů v oblasti PPRCH. 

V rámci průběžného vyhodnocování 

akčního plánu prevence na období 

2019–2021 MŠMT zpracovalo podklady 

SWOT analýzu mezi KŠKP a přehled 

o činnosti jednotlivých resortů v oblasti 

PPRCH. V r. 2021 MŠMT plánovalo ve 

spolupráci s členy PS k Národní strategii 

PPRCH na základě dostupných 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

resortů, stanovení 

jasné koordinační 

role 

a zodpovědností za 

realizaci opatření.  

a sesbíraných podkladů zpracovat návrh 

na nezbytné úpravy pro systémové 

řešení primární prevence. Další 

informace nebyly k lednu 2022 ze strany 

MŠMT k dispozici. 

MPSV vytvořilo Pracovní skupinu 

k primární prevenci na podporu rodin. 

V r. 2020 se uskutečnilo první jednání. 

Hlavním cílem bylo zhodnotit současný 

stav služeb primární prevence na 

podporu rodin a doporučit opatření, 

která pomohou zlepšit postavení služeb 

primární prevence pro rodiny ve 

společnosti s ohledem na dlouhodobý 

a komplexní rámec rodinné politiky 

v souladu s platnou Koncepcí rodinné 

politiky. Pracovní skupina se bude 

zaměřovat zejména na vymezení forem 

primární prevence zaměřené na služby 

pracující s rodinou či podpůrné služby 

pro rodiny. 

1.29  Podporovat 

spolupráci MŠMT 

s poskytovateli 

primární prevence 

a s odbornou 

veřejností (zapojení 

do procesu 

strategického 

průběžně A) MŠMT 

B) doporučení 

A.N.O., ČAA a 

OSPRCH  

částečně 

splněno 

ano MŠMT se v rámci realizace primární 

prevence pravidelně 2x ročně setkává 

s krajskými školskými koordinátory 

prevence. V letech 2020-2021 probíhaly 

online porady s KŠKP každý měsíc. Dále 

pak 2x ročně probíhají setkání 

s metodiky prevence z PPP. Současně se 

aktivně zúčastňuje odborných platforem, 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

plánování primární 

prevence, 

vyhodnocení 

realizace programů 

primární prevence, 

realizace dalších 

strategických 

úkonů). 

jakými jsou např. Celostátní konference 

k primární prevenci rizikového chování, 

odborné platformy NÚKIB apod. Aktivně 

spolupracuje s KAD na zavádění On-line 

systému evidence preventivních aktivit 

(SEPA) do škol. 

1.30  Podporovat 

zvyšování znalostí 

a dovedností 

jednotlivých aktérů 

primární prevence 

(viz Strategii 

PPRCH). 

průběžně A) MŠMT 

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem a 

střešním 

organizacím 

splněno ano MŠMT průběžně akredituje vzdělávací 

aktivity v oblasti primární prevence 

rizikového chování, současně NPI má ve 

své nabídce cílené programy na 

vzdělávání v dané oblasti. V r. 2019 si 

NPI akreditovala vzdělávání v oblasti 

šikany a specializační studium pro školní 

metodiky prevence. Stejně tak v rámci 

dotační politiky MŠMT je jedna 

z klíčových priorit zaměřena na podporu 

vzdělávání v dané oblasti. 

Nadále přibližně polovina ŠMP nemá 

ukončeno specializační vzdělávání pro 

výkon funkce ŠMP.  

KAD v r. 2020 vyvinula on-line vzdělávací 

kurz Introduction to Evidence-based 

Prevention (INEP) pro preventivní 

pracovníky a online vzdělávací modul 

Technologie a Prevence (TeP).  

V rámci aktualizace vybraných příloh 

dokumentu Metodické doporučení 

Metodické doporučení 

k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků 

a studentů ve školách 

a školských zařízeních, příloha 

č. 13 Tabák a č. 4 Alkohol. 

on-line vzdělávání INEP a TeP 

 

 



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

70 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních byla v lednu 2019 

schválena aktualizovaná příloha č. 13 

Tabák a č. 4 Alkohol. Metodická 

doporučení byla vytvořena zástupci 

KAD/Centra pro výzkum a prevenci 

užíván tabáku.  

1.31  Podporovat 

zvyšování znalostí 

a dovedností 

realizátorů 

intervencí v oblasti 

primární prevence 

v resortu MO. 

průběžně A) MO 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

částečně V r. 2019 byly realizovány 2 odborné 

přípravy pro výkonné orgány pro 

prevenci (účast 197 osob), seminář 

s tematikou BESIP (účast 68 osob), 

seminář pro nově příchozí personál 

(účast 94 osob), odborná příprava 

lektorů prevence (účast 18 osob), 

Mezinárodní konference k primární 

prevenci (účast 18 osob) v rezortu MO.  

V r. 2020 nebyly z důvodu opatření 

COVID-19 realizovány celorezortní 

odborné přípravy výkonných orgánů pro 

prevenci, odborné přípravy lektorů 

prevence, celorezortní semináře a další 

vzdělávací aktivity.  

V r. 2021 nebyly z důvodu opatření 

COVID-19 realizovány některé plánované 

aktivity (např. odborné přípravy 

výkonných orgánů pro prevenci, 

odborná příprava lektorů prevence, 

seminář k prevenci rizikového chování). 

Cílem prezentovaných aktivit 

bylo posílit odborné 

kompetence vybraného 

personálu rezortu MO. V době 

mimořádných opatření 

COVID-19 byly realizátorům 

poskytovány telefonické či e-

mailové konzultace. Informace 

z plánovaných příprav byly 

zpřístupňovány na rezortních 

intranetových stránkách 

Prevence rizikového chování.   

MO: 851 443 Kč 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

V letech 2019–2021 byl průběžně 

doplňován fond specializované knihovny 

s tematikou prevence, která slouží všem 

realizátorům intervencí v oblasti 

prevence. 

1.32  Vytvořit podmínky 

pro práci školních 

metodiků prevence 

tak, že dojde 

k navýšení 

specializačního 

příplatku za jejich 

činnost, případně 

snížením přímé 

pedagogické 

činnosti. 

12/2021 A) MŠMT nesplněno ne RVKPP doporučila usnesením č. 02/0620 

ze dne 25. června 2020 ministrovi 

školství, mládeže a tělovýchovy zajistit 

navýšení specializačního příplatku 

školním metodikům prevence a zvážit 

snížení rozsahu přímé pedagogické 

činnosti školním metodikům prevence. 

Nařízení upravující přímou vyučovací 

činnost je v procesu úpravy v souvislosti 

s postupným novým modelem 

odměňování v RgŠ.  

  

1.33  Revidovat výkony 

poskytovatelů 

programů primární 

prevence. 

12/2019 A) sRVKPP  

B) MŠMT, A.N.O. 

splněno ne V rámci projektu IP RAS byly revidovány 

výkony poskytovatelů primární prevence, 

následně byl testován nový systém 

výkaznictví. Jeho spuštění je plánováno 

v r. 2022. 

  

1.34  Vytvořit model 

systému 

financování pro 

oblast primární 

prevence rizikového 

chování. 

12/2020 A) MŠMT 

B) sRVKPP 

nesplněno ne RVKPP usnesením č. 02/0619 ze dne 18. 

června 2019 doporučila a vláda 

usnesením č. 532 ze dne 22. července 

2019 schválila centralizaci finančních 

prostředků vyčleněných ze státního 

rozpočtu na dotační programy 

protidrogové politiky, ve spolupráci 

  



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

72 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

s MŠMT bylo rozhodnuto o převodu 

části finančních prostředků MŠMT na 

preventivní aktivity do dotačního řízení 

RVKPP. Od r. 2020 není možné 

financování organizací realizujících 

programy primární prevence rizikového 

chování souběžně z dotačního řízení 

MŠMT a z dotačního řízení ÚV ČR 

(www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-

politika/dotace/2020/informace-pro-

poskytovatele-primarni-prevence-o-

centralizaci-financnich-prostredku-

vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-

realizaci-protidrogove-politik-175834/) 

MŠMT od r. 2021 navyšuje prostředky na 

primární prevenci o 15 mil. Kč, s tím, že 

zůstane zachován model podpory 

primárně preventivních aktivit v oblasti 

protidrogové politiky u ÚV ČR (projekty 

s jasně vymezenými podmínkami 

definovanými na webu MŠMT a ÚV ČR). 

Žádný model systému financování pro 

oblast primární prevence nebyl vytvořen. 

1.35  Schválit a realizovat 

aktualizovaný 

systém hodnocení 

kvality programů 

primární prevence. 

12/2020 A) MŠMT nesplněno ne V květnu 2019 došlo k pozastavení 

procesu certifikace z důvodu jeho 

nedostatečného systémového zakotvení. 

Proces certifikací byl koordinován 

Pracovištěm pro certifikace Národního 

ústavu pro vzdělávání (NÚV). V lednu 

Standardy odborné 

způsobilosti pro programy 

adiktologické prevence na 

úrovni všeobecné, selektivní 

a indikované prevence (v rámci 

certifikace adiktologických 

0 Kč 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2020 došlo sloučením NÚV a Národního 

institutu pro další vzdělávání ke vzniku 

Národního pedagogického institutu ČR, 

mezi jehož hlavní činnosti patří zajištění 

metodické podpory v oblasti preventivní 

péče, včetně zajištění evaluace odborné 

způsobilosti poskytovatelů a programů 

školské primární prevence rizikového 

chování. 

RVKPP v souvislosti s pozastavením 

procesu certifikací doporučila usnesením 

č. 02/0620 ze dne 25. června 2020 

ministrovi školství, mládeže 

a tělovýchovy znovuobnovit proces 

certifikací do konce r. 2020. Situace 

ohledně znovuobnovení procesu 

certifikací zůstává nadále nevyjasněná 

V souvislosti s revizí systému certifikací 

adiktologických služeb zajišťovaném ÚV 

ČR byly připraveny inovované Standardy 

odborné způsobilosti adiktologických 

služeb také pro programy adiktologické 

prevence na úrovni všeobecné, selektivní 

a indikované prevence. Inovované 

Standardy byly schváleny RVKPP 

usnesením č. 03/1121 ze dne 12. 

listopadu 2021, a spuštění procesu 

certifikací ÚV ČR je očekáváno v r. 2022. 

služeb zajišťovaném ÚV ČR) 

1.36  Realizovat cost- průběžně A) MŠMT nesplněno ne Cost-effectiveness analýzy primárně  0 Kč 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

effectiveness 

analýzy primárně 

preventivních 

programů 

realizovaných v ČR 

(srovnání výstupů 

analýz a promítnutí 

zjištění do procesu 

strategického 

plánování, 

nastavení 

podmínek 

dotačního řízení 

a dalších 

strategických 

a koncepčních 

úkonů). 

B) sRVKPP, 

doporučení 

krajům, obcím  

preventivních programů nebyly 

realizovány. Finanční prostředky 

1 500 000 Kč MŠMT na tuto aktivitu 

neobdrželo. 
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3.4.2 Priorita 2: Kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb 

tabulka 3-17: Specifický cíl: Systémově meziresortně podchytit péči o děti s adiktologickým problémem 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.1  Zmapovat stávající 

praxi a systém 

prevence, ochrany 

a péče v práci 

s rizikovou 

a ohroženou 

populací dětí 

a dospívající 

mládeže z pohledu 

jednotlivých 

subjektů. 

06/2020 A) sRVKPP 

B) MŠMT, 

MPSV, MZ 

částečně 

splněno 

částečně RVKPP na svém jednání dne 25. června 

2020 projednala materiál Systém péče 

o děti v ohrožení adiktologickým 

problémem, který představil závěry 

prvotního mapování problémových míst 

stávající praxe v systému prevence, 

ochrany a péče o děti a dospívající 

ohrožené adiktologickým problémem na 

základě zkušeností do praxe zapojených 

subjektů. Zároveň svým usnesením č. 

03/0620, schválila zřízení ad hoc 

pracovní skupiny a pověřila tuto PS 

dopracováním dané analýzy. V r. 2020 a 

2021 probíhala jednání PS, aktuálně je 

připravován materiál, který mj. mapuje 

stávající praxi z pohledu jednotlivých 

subjektů, včetně identifikace problémů. 

Prvotní zmapování stávající 

praxe a problémových míst 

v systému péče o děti 

v ohrožení adiktologickými 

problémem 

Zřízena ad hoc Pracovní 

skupinu pro problematiku 

péče o děti v ohrožení 

adiktologickými problémem  

 

2.2 N Navrhnout řešení 

identifikovaných 

problémů 

a systémového 

zlepšení 

současného stavu. 

06/2020 A) sRVKPP 

B) MŠMT, 

MPSV, MZ 

nesplněno ne RVKPP svým usnesením č. 03/0620 

schválila zřízení ad hoc pracovní skupiny, 

jejímž cílem je zejména zpracování 

podrobnější analýzy stávající situace 

systémového zajištění péče o děti 

s adiktologickým problémem a následně 

návrh odpovídajících opatření k řešení 

identifikovaných problémů. V r. 2020 a 

2021 probíhala jednání PS, aktuálně je 

připravován materiál, který mj. bude 

Prvotní zmapování stávající 

praxe a problémových míst 

v systému péče o děti 

v ohrožení adiktologickými 

problémem 

Zřízena ad hoc Pracovní 

skupinu pro problematiku 

péče o děti v ohrožení 

adiktologickými problémem 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

identifikovat problémy a navrhovat jejich 

řešení. V rámci přípravy souhrnného 

přehledu se ukázala skutečnost 

náročného zmapování, které nebylo 

doposud provedeno. Zároveň do aktivní 

práce na tomto materiálu zasáhla situace 

způsobená pandemií COVID 19, kdy 

klíčový partneři byli vytížení řešením 

aktuálních úkolů souvisejících 

s epidemiologickou situací v ČR.  

2.3  Vytvořit podmínky 

pro realizaci 

adiktologických 

programů 

zaměřených na 

ohroženou populaci 

dětí a dospívající 

mládeže 

v zařízeních 

institucionální 

výchovy v resortu 

školství. 

12/2021 A) MŠMT 

B) sRVKPP, MZ, 

MPSV  

nesplněno ne Podmínky pro realizaci adiktologických 

programů v těchto zařízeních dosud 

nebyly vytvořeny.  

V září 2020 vznikla ad hoc Pracovní 

skupina pro problematiku péče o děti 

v ohrožení adiktologickým problémem. 

PS připravuje materiál, který bude mj. 

identifikovat problémy v zařízeních 

institucionální výchovy v resortu školství 

v kontextu adiktologické péče, 

a navrhovat jejich řešení. 

  

2.4  Podpořit rozšíření 

nabídky 

podpůrných 

programů pro 

rodinný systém dětí 

a dospívajících 

ohrožených 

12/2021 A) sRVKPP, 

MŠMT, MPSV, 

MZ 

B) doporučení 

službám, 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne Nabídka těchto programů nebyla 

v rámci dotačního řízení ÚV ČR 

rozšiřována. 

MPSV vytvořilo Pracovní skupinu k 

primární prevenci na podporu rodin (viz 

výše). 

MPSV dlouhodobě podporuje 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

adiktologickým 

problémem. 

prostřednictvím Národního dotačního 

titulu Rodina preventivní programy 

zaměřené na podporu rodiny, 

partnerství a rodičovství. Program 

rovněž podporuje rodiny v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí. Aktivity 

v oblasti osvěty zaměřené na péči o 

závislé členy v rodině jsou rovněž 

v programu podporovány. Nabídka 

programů nebyla rozšířena. 

MŠMT v rámci dotační politiky v oblasti 

primární prevence podporuje programy 

zaměřené na práci s dětmi a rodinou, 

podporovány např. jsou služby SVP pro 

Podpůrné práce skupin rodičů a jejich 

dětí s odborníky. Nabídka programů 

nebyla rozšířena. 

2.5  Vytvořit metodiku 

práce s rizikovou 

a ohroženou 

populací dětí 

a dospívající 

mládeže 

v zařízeních 

institucionální 

výchovy v resortu 

školství. 

12/2020 A) MŠMT 

B) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

částečně 

splněno 

ano Metodika Postupy při práci s dětmi 

vyžadujícími výchovně léčebnou péči 

v zařízeních pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy a v zařízeních pro 

preventivně výchovnou péči byla 

vytvořena a schválena PV MŠMT. 

Všechna zařízení s ním byla seznámena 

a proběhlo školení ze strany 

zpracovatelů, jak daný materiál uchopit 

v praxi. 

Odborné společnosti v oblasti 

adiktologie a OPK se vůči materiálu 

Metodika Postupy při práci 

s dětmi vyžadujícími výchovně 

léčebnou péči v zařízeních pro 

výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy a v zařízeních pro 

preventivně výchovnou péči 

Návrh postupu na revizi 

metodiky 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

vymezily, zejména s ohledem na oblast 

závislostního chování, která není 

v metodice adekvátně popsána 

a zohledněna. OPK a zapojené odborné 

společnosti navrhly postup celkové 

revize metodiky. Aktuálně jsou v rámci 

MŠMT diskutovány možnosti jeho 

celkové revize.  
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tabulka 3-18: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost intervencí snižujících rizika 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

V oblasti nelegálních návykových látek 

2.6  Zajistit dostatečné 

kapacity (včetně 

personální) 

nízkoprahových 

harm reduction 

programů pro 

problémové 

uživatele pervitinu 

a opioidů, zejména 

v nejzatíženějších 

lokalitách (v hl. 

m. Praze). 

průběžně A) sRVKPP 

B) MZ, MPSV, 

doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

ano Podle vyhodnocení dotačního řízení 

pro oblast protidrogové politiky ÚV ČR 

došlo mezi r. 2018 a 2020 k navýšení 

počtu podpořených nízkoprahových 

programů) (105 v r. 2020, 104 v r. 2019, 

101 v r. 2018), a k nárůstu počtu úvazků 

v těchto programech (469 v r. 2020, 

437 v r. 2019, 399 úvazků v r. 2018,). 

Vyhodnocení dotačního řízení pro 

oblast protidrogové politiky ÚV ČR za 

r. 2021 bude zpracováno v první 

polovině r. 2022.  

Kapacity nízkoprahových služeb, 

zejména v nejzatíženějších lokalitách 

(např. Hl. m. Praha) i nadále nejsou 

dostatečně zajištěné. 

 ÚV ČR 

(meziročně 

navýšení 

podpory 

nízkoprahových 

HR programů 

o): 18 852 tis Kč 

v r. 2019, 

20 061 tis. Kč 

v r. 2020, 3 911 

tis. Kč v r. 2021 

2.7  Podporovat 

programy pro 

snížení míry injekční 

aplikace mezi UD. 

průběžně A) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

B) sRVKPP, 

doporučení 

krajům a obcím, 

poskytovatelům 

služeb 

nesplněno ne Do dotačního řízení ÚV ČR nebyla 

podána žádost o podporu programu 

specificky zaměřeného na snížení míry 

injekční aplikace drog.  

V rámci standardní činnosti se 

nízkoprahové adiktologické služby 

zaměřují na osvětu vedoucí ke snížení 

injekční aplikace a distribuci harm 

reduction materiálu pro alternativní 

způsoby aplikace drog.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Informace o distribuci želatinových 

kapslí jsou k dispozici z monitoringu 

testování infekcí realizovaného 

každoročně NMS . V r. 2020 poskytlo 

údaje 48 nízkoprahových programů (50 

v r. 2019, 63 v r. 2018), 48 programů 

nabízelo želatinové kapsle (45 v r. 2019, 

43 v r. 2018). Počet vydaných kapslí 

uvedlo 45 programů (40 v r. 2019, 43 

v r. 2018), které vydaly 100 tis. kapslí 

(71,4 tis. v r. 2019, 36,4 tis. v r. 2018). Při 

přepočtu na celkový počet 111 (107 

v r. 2019 a 2018) nízkoprahových 

programů v ČR lze odhadnout, že tyto 

programy ročně vydaly 246,3 tis. kapslí 

(171,4 tis v r. 2019, 75,2 tis. v r. 2018). 

Některé nízkoprahové programy 

pracují s metodou Break the Cycle 

(např. Laxus). 

2.8  Podporovat 

programy zaměřené 

na intervence 

v prostředí nočního 

života a hudebních 

festivalů; 

podporovat 

vzdělávání, síťování 

a přenos dobré 

praxe. 

12/2021 A) sRVKPP, 

MPSV 

B) MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem a 

NNO, krajům a 

obcím 

částečně 

splněno 

ano Specifické programy zaměřené na 

intervence v prostředí nočního života 

se v posledních letech rozvíjely, přesto 

pokrytí prostředí nočního života těmito 

programy je stále omezené, zejména 

z důvodu limitované finanční podpory 

těchto aktivit.  

V rámci dotačního řízení ÚV ČR na 

r. 2019 a 2020 byl podpořen 

specializovaný program Hard & Smart 

Terénní práce v prostředí 

taneční scény, nočního života 

a zábavy pro pracovníky 

poradenských a terénních 

služeb (Společnost Podané 

ruce): 

akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdel

avacihoProgramu/Details?id=

13327 

ÚV ČR 

(vyčíslená 

finanční 

podpora pro 

specializovaný 

program H&S): 

975 tis Kč 

v r. 2019, 

1 625 tis. Kč v r. 

2020, 1 674 tis. 

http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu/Details?id=13327
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu/Details?id=13327
http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu/Details?id=13327
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(Společnost Podané ruce), který se na 

působení prostředí noční zábavy 

zaměřuje. Do dotačního řízení ÚV ČR 

byl v r. 2020 rovněž podán výzkumný 

projekt Evaluace projektu Hard&Smart 

zaměřeného na komplexní snižování 

rizik a situační prevenci v prostředí 

nočního života a zábavy. Projekt nebyl 

na základě hodnocení v rámci 

dotačního řízení podpořen. 

V r. 2020 a 2021 byl v rámci dotačního 

řízení ÚV ČR podpořen výzkumný 

projekt NPS info (Vysoká škola 

chemicko-technologická), jehož cílem 

je v rámci preventivních a harm 

reduction postupů v prostředí zábavy 

a v rámci prevence rizikového chování 

snížit rizika závažných intoxikací NPS, 

zlepšit informovanost o rizicích NPS 

a jejich reálném rozšíření v ČR a zlepšit 

informovanost/připravenost 

uživatelů/organizátorů akcí i harm 

reduction pracovníků v postupech při 

intoxikacích NPS v prostředí zábavy. 

Poskytování intervenci v prostředí 

noční zábavy je součástí také dalších 

nízkoprahových služeb podporovaných 

v dotačním řízení ÚV ČR, obvykle však 

nejde o jejich hlavní činnost. Z analýzy 

závěrečných zpráv projektů 

Kč v r. 2021 

ÚV ČR 

(vyčíslená 

finanční 

podpora 

projektu NPS 

info): 868 tis. Kč 

v r. 2020, 

851 tis. Kč v r. 

2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

podpořených v dotačním řízení ÚV ČR 

vyplývá, že v r. 2020 poskytovalo služby 

na tanečních akcích celkem 

10 programů (stejně jako v r. 2019 

a 2018) 

Činnost programů v prostředí noční 

zábavy byla velkou část r. 2020 a 2021 

omezena vlivem pandemie COVID-19 

(byly limitovány akce v prostředí 

nočního života).  

MPSV podporuje realizaci programů 

také formou dotačního titulu na 

podporu sociálních služeb. MPSV 

rovněž akredituje vzdělávací kurzy 

v této oblasti, a to pro sociální 

pracovníky, pracovníky v sociálních 

službách a další pracovníky zabývající 

se touto problematikou. Aktuálně je 

akreditován 1 kurz přímo zabývající se 

nočním a tanečním životem (kurz 

Terénní práce v prostředí taneční scény, 

nočního života a zábavy pro pracovníky 

poradenských a terénních služeb, 

Společnost Podané ruce). 

2.9  Schválit plán 

eliminace VHC mezi 

uživateli drog 

a realizovat jeho 

aktivity. 

12/2019 

průběžně 

A) sRVKPP, MZ 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano Akční plán (Eliminace virové hepatitidy 

typu C mezi uživateli drog v České 

republice) byl schválen RVKPP 

usnesením č. 04/0819 ze dne 21. srpna 

2019, kterým bylo zároveň členům 

Eliminace virové hepatitidy 

typu C mezi uživateli drog 

v České republice: východiska 

a akční plán na období 2019–

2021 (www.drogy-

 

http://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Rady uloženo spolupracovat na 

realizaci AP Eliminace virové hepatitidy 

typu C mezi uživateli drog v České 

republice. VZP ve spolupráci s OPK, MZ, 

Výborem pro zdravotnictví PSP ČR, 

a gesčně příslušnými odbornými 

společnostmi připravuje projekt týkající 

se screeningu VHC, napojení na další 

odbornou péči a léčbu mezi injekčními 

uživateli drog a vězni. I.E.S. Společnosti 

Podané ruce ve spolupráci s A.N.O. 

a NMS zorganizovali v říjnu a listopadu 

2019 cyklus 6 regionálních seminářů 

s cílem propojit adiktologické 

programy a centra pro léčbu VHC. 

Semináře se konaly v Brně, Praze, 

Ostravě, Hradci Králové, Českých 

Budějovicích a Plzni.  V r. 2020 navázaly 

semináře v Karlových varech, Praze, 

Liberci, Hradci králové, Brně 

a Olomouci a v r. 2021 seminář 

v Hradci Králové. 

info.cz/publikace/protidrogov

a-politika/eliminace-virove-

hepatitidy-typu-c-mezi-

uzivateli-drog-v-cr/) 

Podrobné informace 

o seminářích: 

http://www.asociace.org/aktua

lity/eliminace_vhc/, 

www.seminarevhc.cz/ 

2.10  Metodicky stanovit 

postup pro testování 

infekčních 

onemocnění 

v programech pro 

uživatele drog, 

zejména 

v nízkoprahových 

12/2020 A) MZ  

B) sRVKPP, 

MPSV, A.N.O, 

APSS, ČAA, SNN 

nesplněno ne Ve stávajícím Metodickém návodu 

k řešení problematiky infekce HIV/AIDS 

v ČR je postup pro testování infekčních 

onemocnění v nízkoprahových 

službách uveden v čl. 2, bod 17. 

V navržené novelizaci tohoto 

metodickém návodu je navržena 

úprava tohoto článku. Jedná se o návrh 

  

http://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/
http://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/
http://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/
http://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/
http://www.asociace.org/aktuality/eliminace_vhc/
http://www.asociace.org/aktuality/eliminace_vhc/
http://www.seminarevhc.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

službách v souladu 

s doporučeními 

EMCDDA a ECDC 

k prevenci 

a kontrole infekcí 

mezi uživateli 

návykových látek 

v komunitě. 

novely metodického návodu vydaného 

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 

č. 10/2016 dne 15. prosince 2016. 

sRVKPP také vznesl v r. 2019 

připomínku směrem k zpřesnění 

zákonné regulace testování v sociálních 

adiktologických službách v rámci 

novely zákona o ochraně veřejného 

zdraví – návrh nebyl MZ akceptován. 

2.11  Pravidelně min. 1× 

za 2 roky 

organizovat 

vzdělávání 

pracovníků 

v nízkoprahových 

zařízeních v oblasti 

testování na infekční 

onemocnění. 

2019 

2021 

A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

splněno ano Vzdělávání pracovníků 

v nízkoprahových zařízeních v oblasti 

testování na infekční onemocnění 

probíhá v rámci regionálních seminářů 

diagnostiky a léčby VHC. V r. 2019 

proběhlo 6 seminářů, v r. 2020 cyklus 

6 seminářů., v r. 2021 1 seminář. 

www.seminarevhc.cz/ 

www.asociace.org/aktuality/eli

minace_vhc/ 

 

2.12  Zvýšit dostupnost 

(zdvojnásobit) počet 

provedeného 

orientačního 

vyšetření na infekční 

onemocnění 

v adiktologických 

službách a ve 

věznicích, podpořit 

vstup infikovaných 

klientů do léčby 

12/2020 A) sRVKPP, MZ, 

MSp (GŘ VS) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

částečně 

splněno 

částečně Počet provedených testů na infekční 

onemocnění u lidí užívajících drogy 

rizikově od r. 2016 stagnuje, nicméně 

přibližně stejný počet se podařilo 

zachovat přes pandemickou situaci 

v r. 2020. Jsou k dispozici údaje 

z pravidelného monitoringu testování 

infekcí u uživatelů drog 

v nízkoprahových programech 

realizovaným NMS. V rámci průzkumu 

za r. 2020 nízkoprahová zařízení 

V průběhu r. 2020 bylo 

vyšetřeno celkem 

294 vězněných osob, z nichž 

49 bylo pozitivních na 

protilátky proti viru hepatitidy 

typu C. Absolutní riziko 

akvírovat VHC tedy bylo 

u účastníků screeningu 

přibližně 16,7 %, 95% CI = 

(13–21 %). Nejvyšší riziko 

infekce přitom bylo v průběhu 

VSČR – 

Rychlotesty na 

screening VHC 

obdržela VS ČR 

od ÚV ČR, další  

související 

náklady byly 

kryty z vlastních 

zdrojů. 

Z důvodu 

absence 

http://www.seminarevhc.cz/
http://www.asociace.org/aktuality/eliminace_vhc/
http://www.asociace.org/aktuality/eliminace_vhc/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a jejich setrvání 

v léčbě. 

uváděla zkušenosti s testováním. 

Služba je standardně nabízena 

celoročně, v r. 2020 v obdobích 

přísných protiepidemických opatření 

souvisejících s COVID-19 bylo testování 

na infekční onemocnění zastaveno 

nebo redukováno. Jako problémová 

místa při zajišťování služby testování 

programy uváděly zejména nízkou 

motivaci klientů k testování či 

k návštěvě specialisty, dále nízkou 

dostupnost léčby VHC a to místní 

dostupnost či překážky vstupu do léčby 

bez dokladu pojištěnce či vyjednávání 

léčby se zdravotní pojišťovnou. Jako 

pozitivní hodnotí použití DAA léků při 

léčbě VHC, které činí léčbu kratší a lépe 

zvládnutelnou pro klienta. Dvě 

organizace v r. 2020 nabízely kromě 

vyšetření protilátek proti VHC také 

vyšetření na přítomnost viru VHC za 

použití stolní soupravy GeneXpert, který 

umožňuje sdělení výsledku přibližně za 

hodinu, přičemž rychlá diagnostika 

zvyšuje míru zahájení léčby.  

Odbor zdravotnické služby GŘ VS ČR 

obdržel, v rámci stále většího zájmu 

o problematiku šíření nákaz 

přenášených krví a vzniku celostátního 

programu na eliminaci VHC, od ÚV ČR 

2. roku výkonu trestu odnětí 

svobody RR = 1,24. Velmi 

významnou roli při přenosu 

VHC, větší než sama délka 

pobytu ve věznici, sehrává 

rizikové chování, v tomto 

případě charakterizované jako 

intravenózní užívání drog, 

které je asociováno s RR = 2,7, 

95% CI = (1,69–4,37).  

Tento závěr potvrzuje i binární 

logistický regresní model, kdy 

jedinou statisticky signifikantní 

proměnnou, vysvětlující 

variabilitu ve výskytu VHC, je 

intravenózní užívání drog. 

finančních 

zdrojů nebylo 

možné 

realizovat 

projekt ve 

větším měřítku. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

sety na rychlou detekci protilátek proti 

VHC. Tyto sety byly rozděleny na 

zdravotnická střediska do tří věznic 

(Věznice Plzeň 150 testů, Vazební 

věznice Praha - Ruzyně 150 testů 

a Věznice Jiřice 100 testů), kde byly 

použity ke screeningu VHC mezi 

vězněnými osobami. Cílem aktivity je 

1) Včas identifikovat případy VHC mezi 

vězněnými osobami a jejich léčení, 

které je součástí eliminačního 

programu VHC a 2) Určit potenciál pro 

šíření VHC ve vězeňské populaci. 

Cílovou populací byly vězněné osoby, 

které neměly při příjmu do věznice 

protilátky proti VHC (byly při příjmu do 

věznice „VHC negativní“). 

MZ dlouhodobě administruje dotační 

program Národní program řešení 

problematiky HIV/AIDS, který je 

důležitým nástrojem MZ pro 

naplňování cílů a priorit dokumentu 

Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS v České republice na období 

let 2018–2022 a jehož jeden ze dvou 

tematických modulů se věnuje zajištění 

a propagaci anonymního 

a bezplatného testování na HIV infekci 

(s případným vyšetřením zaměřeným 

na diagnostiku i jiných sexuálně 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

přenosných onemocnění) spolu se 

zajištěním souvisejícího poradenství. 

V rámci tohoto tematického modulu 

mohou žádat především nízkoprahová 

zařízení, a je tak podporováno 

testování rizikových skupin (v tomto 

případě injekčních uživatelů drog). 

Nicméně konkrétní zaměření projektů 

závisí na předkladatelích, priority 

dotačního programu jsou však 

koncipovány tak, aby odpovídaly všem 

potřebným aktivitám.  

Síť poraden HIV/AIDS, jejichž provoz je 

financován, mj. z dotačního programu 

MZ Národní program řešení 

problematiky HIV/AIDS a z účelového 

příspěvku MZ, poskytují možnost 

anonymního a bezplatného testování 

nejen na HIV, ale i ostatních STI, VHB 

a VHC (nesmí to však být vzhledem 

k zaměření dotačního programu 

prioritní) dle platných legislativních 

podmínek a souvisejících poradenských 

služeb. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.13  Zvýšit množství 

distribuovaného 

harm reduction 

materiálu pro 

uživatele drog 

(zejména injekčních 

stříkaček) s ohledem 

na doporučení 

WHO5. 

12/2021 A) doporučení 

poskytovatelům 

služeb 

B) sRVKPP, MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano Za r. 2019 se distribuce harm reduction 

materiálu pro uživatele drog zvýšila 

oproti r. 2018 cca o 500 tis. kusů. Na 

jednoho injekčního uživatele v ČR za 

r. 2019 bylo distribuováno 182 ks 

injekčních stříkaček.  

Za r. 2020 množství distribuovaného 

materiálu meziročně narostlo o 1,5 mil. 

ks, pravděpodobně i vlivem pandemie 

COVID-19, kdy docházelo k vyšším 

výdejům počtu stříkaček s cílem omezit 

časté osobní kontakty. Množství 

distribuovaného injekčního materiálu 

v r. 2020 dosáhlo průměrného počtu 

211 ks v přepočtu na jednoho 

odhadovaného injekčního uživatele, 

což je podle WHO v rámci prevence 

přenosu HIV těsně nad hranicí pásma 

vysokého pokrytí. 

  

2.14  Zpracovat analýzu 

proveditelnosti 

a zahájit diskusi 

ohledně vzniku 

nových harm 

reduction služeb pro 

aktivní uživatele 

12/2021 A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem a 

střešním 

organizacím, 

MZ, MV, MPSV 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována, do 

možnosti realizace aktivity zasáhla 

situace způsobená pandemií COVID 19, 

kdy klíčový partneři byli vytížení 

řešením aktuálních úkolů souvisejících 

s epidemiologickou situací v ČR. 

  

                                                      

5 V ČR se distribuuje cca 150 stříkaček na problémového uživatele drog, doporučení WHO je distribuovat více než 200 stříkaček na problémového uživatele drog. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

drog s cílem jejich 

integrace, snížení 

veřejnozdravotních 

rizik a míry aplikace 

drog a zvýšení 

bezpečí ve veřejném 

prostoru. 

2.15  Připravit návrh 

a případně 

zrealizovat pilotní 

projekt prevence 

předávkování 

prostřednictvím 

zajištění dostupnosti 

naloxonu uživatelům 

opioidů. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím, 

MZ 

splněno částečně Rada schválila 29. dubna 2020 

usnesením č. 03/0420 a následně 

05.11.2020 usnesením č. 07/1120 

pilotní Projekt zajištění dostupnosti 

naloxonu uživatelům drog v ČR, projekt 

koordinuje NMS. V březnu 2021 

proběhlo školení lékařů zapojených 

programů a v dubnu 2021 započala 

realizace v 7 městech (Praha, České 

Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, 

Brno, Mladá Boleslav, Hradec Králové) 

ve 14 nízkoprahových/ substitučních 

programech, které byly vybrány 

s ohledem na poměrně vysoký výskyt 

velmi rizikových (injekčních) uživatelů 

opioidů v lokalitách, ve kterých působí. 

Distribuovaným přípravkem je nosní 

sprej Nyxoid obsahující 1,8 mg 

naloxonu v jedné dávce. Celkem je 

k dispozici 600 dávek přípravku. Od 

dubna do září 2021 bylo distribuováno 

259 kusů přípravku, programy 

zaznamenaly 20 případů použití 

 ?? 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

přípravku, kdy bylo odvráceno 

předávkování opioidy. Realizace aktivity 

se přenesla do r. 2021 z důvodu 

realizace jednotlivých kroků pro 

zajištění naloxonu do ČR.  

V oblasti tabáku 

2.16  Připravit a schválit 

revizi Doporučení 

pro léčbu závislosti 

na tabáku v oblasti 

harm reduction. 

03/2021 A) doporučení 

SLZT a ČLS JEP 

B) MZ, 

doporučení 

souvisejícím 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

ne SLZT připravuje aktualizaci 

doporučeného postupu léčby závislosti 

na tabáku v klinické praxi, který bude 

zahrnovat i téma harm reduction. 

Doporučení nebylo dosud publikováno 

na webu SLZT. Doporučený postup 

léčby závislosti na tabáku SLZT bude 

publikován v r. 2022 v Časopisu lékařů 

českých. 

  

 

2.17  Revize 

doporučených 

léčebných 

a diagnostických 

postupů v léčbě 

závislosti na tabáku 

pro všeobecné 

praktické lékaře. 

03/2021 A) doporučení 

Společnosti 

všeobecného 

lékařství ČLS JEP  

B) doporučení 

souvisejícím 

odborným 

společnostem 

ČLS JEP a SLZT 

nesplněno ne Revize doporučení pro praktické lékaře 

v kompetenci Společnosti všeobecného 

lékařství je zatím v přípravě. SLZT 

konzultovala se SVZ novou verzi. 

Doporučený postup pro PL připravuje 

MUDr. Boris Šťastný. 

  

2.18  Podporovat zvýšení 

informovanosti 

kuřáků o nezávislých 

vědeckých 

průběžně A) MZ 

B) doporučení 

SLZT a dalším 

odborným 

částečně 

splněno 

ano V r. 2019 MZ podpořilo v rámci 

dotačního programu projekt ČKPT, 

jehož dílčím výstupem byl i leták 

Svádíte bod s větrnými mlýny. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

poznatcích ohledně 

míry zdravotních 

rizik spojených 

s přechodem na 

alternativní způsoby 

užívání nikotinu. 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

V červenci 2020 byl spuštěn NZIP, který 

obsahuje i informace týkající se mimo 

jiné rizikovosti různých forem tabáku 

dodané SLZT. Informace na NZIP 

budou průběžně doplňovány 

a aktualizovány. Nejsou dostupné 

informace o zaměření těchto aktivit na 

míru zdravotních rizik spojených 

s přechodem na alternativní způsoby 

užívání nikotinu. 

KAD EAC kontinuálně vydává odborná 

stanoviska, publikuje odborné články, 

ale také průběžně celoročně informuje 

širší laickou veřejnost o nových 

formách užívání tabákových výrobků, 

o marketingu, ale také složení směsí 

atd. prostřednictvím příspěvků 

v mediích (TV, rozhlas, tisk, online 

media, tiskové konference). 

Informování veřejnosti v médiích se 

provádí průběžně, celoročně. 

2.19  Podporovat 

vytváření 

nekuřáckého 

prostředí v 

pobytových 

sociálních službách.  

12/2021 A) MPSV, 

doporučení 

krajům 

B) MZ (SZÚ), 

APSS 

splněno ano SZÚ realizuje v rámci projektu Efektivní 

podpora zdraví osob ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením 

programy zaměřené na nekuřácké 

prostředí v pobytových sociálních 

službách pro věkovou skupinu 15–65 

let. Jedná se o preventivní programy 

z projektu Efektivní podpora zdraví osob 

SZÚ: Distribuce zdravotně 

výchovných materiálů v rámci 

projektu Efektivní podpora 

zdraví osob ohrožených 

chudobou a sociálním 

vyloučením, konkrétně 

programu Prevence užívání 

tabáku  a programu  

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet, 

rozpočet SZÚ 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ohrožených chudobou a sociálním 

vyloučením, a to program Prevence 

užívání tabáku  a program Poradenství 

v odvykání kouření. 

MPSV podporuje formou doporučení 

vytváření nekuřáckého prostředí v 

pobytových sociálních službách. Nejsou 

dostupné podrobnější informace o 

těchto doporučeních.  

Poradenství v odvykání 

kouření. 

2.20  Podporovat 

rozšiřování projektu 

„Nekuřácká 

nemocnice“ (včetně 

implementace 

standardů sítě 

nekuřáckých 

nemocnic (GNTH) 

v ČR), zvýšit počet 

nemocnic 

zapojených do 

projektu. 

průběžně A) MZ 

B) SLZT 

splněno ano Ke dni 01.07.2017 byla při MZ 

vytvořena národní síť nekuřáckých 

nemocnic ČR s oficiálním názvem 

Národní síť nemocnic a zdravotnických 

zařízení bez tabáku (The National 

GNTH Network of the Czech Republic), 

která je nyní hlavní a oficiální 

platformou programu nekuřáckých 

nemocnic v ČR. Tento program 

sdružuje zdravotnická zařízení se 

záměrem bojovat proti kouření, jakožto 

nejvýznamnější odstranitelnou příčinou 

úmrtnosti i nemocnosti populace. Do 

r. 2019 bylo součástí sítě 8 členů 

(Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 

FN Hradec Králové, FN Královské 

Vinohrady, FN Olomouc, VFN, Ústřední 

vojenská nemocnice, Nemocnice 

Jihlava, FN Motol).  

Současně čítá česká Národní síť 

Rozšíření počtu nemocnic 

(8 nemocnic do r. 2019, 

aktuálně 13 nemocnic) 

Shrnutí stavu v článku 

Stepankova et. al. v Central 

Europen Journal of Public 

Health, v tisku. Článek byl 

publikován: 

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/330

69185/ 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33069185/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33069185/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

nemocnic a zdravotnických zařízení bez 

tabáku 13 členů. 

V r. 2020 došlo ke zvýšení počtu 

o 3 nemocnice (Nemocnice Šumperk, 

Nemocnice České Budějovice a Fakultní 

nemocnice Plzeň). Vnitřní audit 

v zúčastněných nemocnicích proběhl 

do února 2020. 

2.21  Vytvořit metodiku 

pro prevenci 

a zvýšení motivace 

k odvykání užívání 

tabáku u klientů 

v adiktologických 

službách. 

12/2020 A) MZ, 

doporučení 

KAD 

B) sRVKPP 

nesplněno ne Aktivita měla být realizována 

prostřednictvím KAD, avšak z důvodu 

absence finančních prostředků k její 

realizaci nedošlo. KAD vytvořila novou 

koncepci plně nekuřáckého 

detoxifikačního oddělení, včetně 

podpůrné komponenty odvykání 

kouření (publikováno zde: 

https://www.aplp.cz/nekuracke-

detoxikacni-oddeleni-vfn/). Nekuřácký 

provoz byl spuštěn v závěru r. 2019. 

V r. 2020 byl spuštěn také plně 

nekuřácký provoz Dětského 

a dorostové detoxifikační centra 1. LF 

UK a VFN v Praze s podpůrným 

programem odvykání kouření 

(edukačně-motivační skupiny, 

distribuce náhradní nikotinové terapie, 

individuální adiktologické poradenství). 

  

2.22  Legislativně 10/2020 A) MPSV nesplněno ne Aktivita je ve stavu příprav novely   

https://www.aplp.cz/nekuracke-detoxikacni-oddeleni-vfn/
https://www.aplp.cz/nekuracke-detoxikacni-oddeleni-vfn/


Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

94 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

podpořit 

poskytování 

sociálních služeb 

uživatelům 

návykových látek 

nevylučující jejich 

setrvání ve službě 

pod vlivem 

návykových látek. 

B) sRVKPP, MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

zákona, která obsahuje návrh na 

úpravu dané oblasti. Problematika je 

také diskutována na krajské úrovni 

a v době platnosti AP bylo 

připravováno doporučení krajům 

týkající se uživatelů pod vlivem 

návykových látek při poskytování 

sociálních služeb. Aktuální informace 

o stavu novely zákona ve vztahu 

k návrhu na úpravu dané oblasti 

a o doporučení krajům nejsou ze strany 

MPSV k dispozici.  

2.23  Podpora 

nízkoprahové 

adiktologické práce 

s uživateli alkoholu 

(např. rozšíření 

kapacity stávajících 

nízkoprahových 

služeb a/nebo vznik 

nových 

specializovaných 

služeb). 

průběžně A) sRVKPP, 

MPSV 

B) MZ, 

doporučení 

krajům a obcím, 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

splněno ano V dotačním řízení ÚV ČR je od r. 2020 

nově podporováno specializované 

nízkoprahové zařízení pro tuto cílovou 

skupinu v Brně (Společnost Podané 

ruce).  

Podle výročních zpráv o realizaci 

politiky v oblasti závislostí krajů jsou 

nízkoprahové adiktologické služby 

(kontaktní centra a terénní programy) 

častěji v kontaktu s uživateli alkoholu, 

zároveň některé nízkoprahové 

adiktologické služby (např. v Praze) 

intenzivněji pracovaly s uživateli 

alkoholu během pandemie COVID-19. 

Některé nízkoprahové programy častěji 

poskytují služby této cílové skupině, 

také vlivem nahrazování primárně 

Vznik Kontaktního centra 

Vlhká v Brně (Společnost 

Podané ruce) 

ÚV ČR: 

1 379 tis. Kč 

v r. 2020, 

1 420 tis. Kč 

v r. 2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

užívané drogy užíváním alkoholu 

u některých klientů služeb. Některá 

centra pozitivně hodnotí zřízení 

speciálních dnů pro uživatele alkoholu, 

aby nebyli promíseni s cílovou 

skupinou uživatelů drog (např. KC 

Riaps Trutnov a kontaktní centrum 

Most k naději v České Lípě, kde je 

vyhrazen specifický čas pro klienty – 

uživatele alkoholu).  

MPSV umožňuje podporu těchto 

programů formou dotačního titulu na 

podporu sociálních služeb, ale nejsou 

k dispozici podrobnější informace, zda 

došlo k rozvoji či vzniku nových služeb 

zaměřených na nízkoprahovou 

adiktologickou práci s uživateli 

alkoholu. 

Moravskoslezským krajem je realizován 

projekt s názvem Naplňování 

protidrogové politiky Moravskoslezského 

kraje, jehož součástí je mj. vzdělávání 

sociálních pracovníků působících 

v „neadiktologických“ sociálních 

službách, kteří se ve své praxi setkávají 

s uživateli návykových látek.  

2.24  Podporovat provoz 

a vznik pobytových 

sociálních služeb pro 

06/2021 A) MPSV 

B) sRVKPP, MZ, 

doporučení 

nesplněno ne MPSV umožňuje podporu těchto 

programů formou dotačního titulu na 

podporu sociálních služeb, ale nejsou 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

aktivní uživatele 

alkoholu se sníženou 

soběstačností podle 

zjištěných potřeb. 

krajům a obcím 

a odborným 

společnostem 

k dispozici podrobnější informace, tedy 

nejsou k dispozici informace o vzniku 

nových pobytových sociálních služeb 

pro aktivní uživatele alkoholu se 

sníženou soběstačností podle 

zjištěných potřeb. 

V některých krajích jsou zřízeny 

domovy se zvláštním režimem, ale mezi 

jednotlivými zařízeními jsou rozdíly 

v přístupu k abstinenci.  

V oblasti hazardních her a dalších nelátkových závislostí 

2.25  Podporovat 

kontaktní práci 

adiktologických 

služeb 

v provozovnách HH. 

průběžně A) doporučení 

poskytovatelům 

služeb, 

odborným 

společnostem, 

sRVKPP 

splněno  ano Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

podán žádný projekt specificky 

zaměřený na kontaktní práci v oblasti 

HH. Programy zaměřené na cílovou 

skupinu hráčů HH podporované 

v dotačním řízení realizují kontaktní 

práci v rámci své běžné činnosti.  

V dotačním řízení ÚV ČR na r. 2019 byl 

podpořen projekt CPPT, v rámci 

kterého bylo realizováno mapování 

heren a kasin na území města Plzně. 

Herny byly neohlášeně navštíveny 

sociální pracovnicí, která obsluze 

představila program Ambulance pro 

nelátkové závislosti a předala letáky 

a vizitky. Celkem bylo navštíveno 

18 heren a kasin.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

V r. 2019 byl v dotačním řízení ÚV ČR 

taktéž podpořen projekt organizace 

Magdalena, v rámci kterého probíhají 

kontaktní a terénní práce jak se 

samotnými potencionálními klienty, tak 

s provozovnami HH, kam jsou 

distribuovány informační materiály.  

Do heren v Ústeckém kraji byly 

distribuovány informační materiály 

o službě Krajského centra ambulantní 

léčby a poradenství pro osoby 

ohrožené nelátkovými závislostmi 

organizace WHITE LIGHT I. 

V r. 2021 byl podpořen projekt 

Ambulance pro nelátkové závislosti 

organizace CPPT, jehož součástí je 

kontaktování heren a sázkových 

společností, úkony potřebné k orientaci 

v hazardním průmyslu a v oblasti 

pravidel poskytování půjček 

(nebankovní sektor a příslušné právní 

úpravy) a rozšiřování povědomí 

o službě skrze informační materiály 

a kontakty na službu, navazování 

spolupráce se zařízeními v sociální síti. 

V rámci projektu Ambulance pro 

gambling organizace SANANIM byla 

v r. 2021 plánována aktivní účast v sekci 

služeb A.N.O. a sdílení know how, 

společný postup při kontaktování 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a práci s provozovateli VLT, kasin, 

sázkových kanceláří. 

2.26  Podpora projektů 

zaměřených na harm 

reduction v oblasti 

HH. 

průběžně A) sRVKPP, 

MPSV 

B) MF, MF 

(GŘC), 

doporučení 

krajům a obcím, 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

splněno ano V dotačním řízení ÚV ČR byl v r. 2020 

a 2021 podpořen projekt Naberte kurz 

(Společnost Podané ruce), který 

navazuje na projekt HRaní. Navazuje 

tak na zkušenosti přímé práce v online 

prostředí s cílovou skupinou aktivních 

hráčů, uplatňující přístupy harm 

reduction. Do povědomí cílové skupiny 

hráčů hazardních her a široké veřejnosti 

se intenzivně dostává od srpna 2019 

v rámci pilotního provozu 

realizovaného z evropského projektu. 

MF spustilo v září 2020, a s účinností 

od 20.12.2020, Rejstřík fyzických osob 

vyloučených z účasti na hazardních 

hrách, který je významným 

preventivním nástrojem v oblasti 

předcházení vzniku či prohlubování 

závislosti na hazardních hrách. 

MPSV umožňuje podporu těchto 

programů formou dotačního titulu na 

podporu sociálních služeb, ale nejsou 

k dispozici podrobnější informace, tedy 

zda došlo k podpoře 

projektů/programů zaměřených na 

harm reduction pro hráče hazardních 

her. 

 ÚV ČR: 

950 tis. Kč 

v r. 2020, 

950 tis. Kč v r. 

2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a praktický 

dopad její realizace (vč. 

konkrétních zveřejněných 

výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.27  Podpora projektů 

zaměřených na harm 

reduction v oblasti 

nadužívání 

počítačových her, 

internetu apod. 

průběžně A) sRVKPP, 

MPSV 

B) MF, 

doporučení 

krajům a obcím, 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

nesplněno ne Specificky zaměřené programy na tuto 

problematiku nebyly podány do 

dotačního řízení ÚV ČR.  

  

tabulka 3-19: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost služeb – chybějící služby a rozšířit síť služeb a programů o nově řešená témata a cílové skupiny 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.28  Stabilizovat síť 

služeb pro uživatele 

návykových látek 

a hazardní hráče. 

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

ano Dochází k navýšení finančních prostředků 

do sítě adiktologických služeb. Mezi 

r. 2018 a 2020 došlo také k navýšení 

finančních prostředků na síť služeb 

z rozpočtu státu o přibližně 130 mil. Kč, 

výdaje na protidrogovou politiku 

z rozpočtu samospráv jsou spíše stabilní. 

Ze státního rozpočtu je síť služeb 

spolufinancována z prostředků ÚV ČR, 

MPSV a do r. 2019 byla financována také 

prostředků MZ a MSp. 

Přestože došlo k mírnému nárůstu 

  



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

100 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

finančních prostředků, většina krajů 

popisuje stávající síť služeb jako minimální 

či nedostačující.  

2.29  Podporovat zvýšení 

dostupnosti služeb, 

zejména: 

       

 2.29.1  intenzivní 

léčby závislosti 

na tabáku 

(podpora 

provozu 

stávajících 

center, 

rozšíření 

center 

minimálně ve 

všech 

fakultních 

nemocnicích 

a ve všech 

krajích, 

aktuálně zcela 

chybí ve 

2 krajích), 

12/2020 A) sRVKPP, MZ  

B) doporučení 

SLZT, 

doporučení 

krajům, a obcím 

nesplněno ne SLZT informovala, že v kraji Karlovarském 

a Ústeckém stále chybí krajská centra 

(pouze 1 centrum v Litoměřicích, 

0 v Karlovarském kraji), viz aktuální seznam 

na www.slzt.cz 

Fungování center zajištěno pouze cestou 

zdravotního pojištění (platba za zdravotní 

výkony), ostatní funkce (vzdělávání, 

poradenství, konference, příprava a tisk 

letáků, měření CO pro veřejnost, Dny 

zdraví aj.) pouze na dobrovolnické bázi, 

s částečnou podporou státu (MZ) do 

r. 2018, od 2019 0 Kč.  

 nepřiděleny 

žádné fin. 

prostředky, 

 2.29.2  ambulantních 

adiktologickýc

h služeb pro 

děti 

(dostupných 

12/2021 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně V dotačním řízení ÚV ČR je podporováno 

7 specializovaných ambulantních 

adiktologických služeb pro děti 

a mladistvé. Od r. 2020 je podporována 

nově vzniklá adiktologická ambulance pro 

 ÚV ČR 

(meziroční 

navýšení/ 

pokles celkem 

na ambulance 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.slzt.cz
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

na úrovni krajů 

– chybí v 10 

krajích), 

děti a dorost v Liberci (organizace Advaita). 

Od r. 2020 je také v dotačním řízení ÚV ČR 

nově podporována Adiktologická 

ambulance pro děti a dorost v Praze  

(organizace Centrum pro rodinu PSS 

a klinické adiktologie)  

Na MZ byl zahájen proces vytvoření 

ambulantních zařízení v rámci reformy 

psychiatrické péče – konkrétně ambulance 

s rozšířenou péčí pro adiktologické 

pacienty a adiktologické multidisciplinární 

týmy duševního zdraví pro děti 

a adolescenty. 

pro děti o): 

+1 345 tis. Kč 

v r. 2019, 

+3 618 tis. Kč 

v r. 2020, -

 206 tis. Kč 

v r. 2021 

 2.29.3  ambulantních 

adiktologickýc

h služeb pro 

dospělé 

(dostupných 

na úrovni 

okresu – chybí 

v 25 okresech), 

12/2021 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně V r. 2018 bylo z dotačního řízení ÚV ČR 

podpořeno 20 adiktologických ambulancí 

pro dospělé (bez samostatných programů 

substituční léčby a bez ambulancí 

specificky zaměřených na cílovou skupinu 

hráčů HH), v r. 2019 bylo podpořeno 

29 ambulantních programů, v r. 2020 bylo 

podpořeno 36 ambulantních programů 

a v r. 2021 bylo podpořeno 

38 ambulantních programů. Celkové 

navýšení počtu služeb ambulantní léčby je 

způsobeno vznikem nových programů 

ambulantní léčby a mezi r. 2019 a 2020 

rovněž centralizací finančních prostředků 

státního rozpočtu na protidrogovou 

politiku, tedy přesunem financování 

mezi r. 2018 a 20201 

podpořeno z DŘ ÚV ČR 

o 18 více ambulancí pro 

dospělé (navýšení je 

způsobeno vznikem 

nových programů a mezi 

r. 2019 a 2020 rovněž 

centralizací finančních 

prostředků státního 

rozpočtu na 

protidrogovou politiku) 

3 ambulantní 

adiktologické 

multidisciplinární týmy 

(Ústí nad Labem, Plzeň, 

Praha) 

ÚV ČR 

(meziroční 

navýšení celkem 

na programy 

ambulantní 

léčby pro 

dospělé o): 

9 323 tis. Kč 

v r. 2019, 16 829 

tis. Kč v r. 2020, 

926 tis. Kč 

v r. 2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

programů ambulantní léčby z dotačního 

řízení MZ pod dotační řízení ÚV ČR.  

V r. 2020 vznikl ambulantní adiktologický 

multidisciplinární tým v Ústí nad Labem. 

V r. 2021 adiktologický multidisciplinární 

tým v Plzni a Praze, ve stejném roce vznikly 

tři ambulance s rozšířenou péčí pro 

adiktologické pacienty, dvě v Praze, jedna 

v Jesenici (Středočeský kraj). 

3 ambulance s rozšířenou 

péčí pro adiktologické 

pacienty (Praha a Jesenice) 

  2.29.4  krajských 

adiktologickýc

h ambulancí 

(chybí 

v 5 krajích) 

a dalších 

služeb pro 

patologické 

hráče, 

12/2021 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně V r. 2020 vznikla nová Krajská 

adiktologická ambulance pro nelátkové 

závislosti v Kraji Vysočina. V Karlovarském 

kraji je od r. 2020 nově realizována 

ambulantní péče v Karlových Varech 

(Světlo Kadaň), která pokrývá i téma hraní 

HH. Obě adiktologické ambulance pro 

hráče HH jsou podporovány z dotačního 

řízení ÚV ČR. 

Krajská adiktologická 

ambulance pro nelátkové 

závislosti v Kraji Vysočina 

Ambulantní péče 

v Karlových Varech (která 

pokrývá i téma hraní HH) 

ÚV ČR 

(meziroční 

navýšení/pokles 

celkem na 

ambulance pro 

patologické 

hráče o): 

+ 3 177 tis. Kč 

v r. 2019, 

+ 2 099 tis. Kč 

v r. 2020, -

 469 tis. Kč 

v r. 2021 

 2.29.5  stacionárních 

programů 

(dostupný na 

úrovni krajů –

 chybí ve 12 

krajích), 

12/2020 A) sRVKPP, 

MPSV 

B) MZ, 

doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne Nedošlo ke vzniku nových stacionárních 

programů a není informace o plánovaném 

vzniku dalších zařízení.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

 2.29.6  programů 

následné péče 

(zcela chybí 

v 2 krajích, 

pobytový 

program chybí 

ve 3 krajích), 

12/2021 A) MPSV 

B) sRVKPP, 

doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně V r. 2020 došlo ke vzniku nového 

ambulantního doléčovacího programu 

v Karlovarském kraji (v Chebu a Sokolově, 

organizace Kotec). 

V r. 2019 vznikla nová služba s chráněným 

bydlením přímo ve Zlíně (Společnost 

Podané ruce). Od r. 2019 jsou v dotačním 

řízení ÚV ČR nově podporovány programy 

následné péče s chráněným bydlením 

v Třebíči (Diecézní charita Brno) a v Brně 

(Lotos Brno).  

 ÚV ČR 

(meziroční 

navýšení celkem 

na programy 

následné péče 

o): 3 935 tis. Kč 

v r. 2019, 

1 971 tis. Kč v r. 

2020, 188 tis. Kč 

v r. 2021 

 2.29.7  programů 

bydlení 

a sociální 

stabilizace pro 

uživatele 

návykových 

látek, 

problémové 

hráče (včetně 

tzv. Housing 

First), 

12/2021 A) MPSV 

B) sRVKPP, 

doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne V dotačním řízení ÚV ČR byl v l. 2019-2021 

podpořen projekt Přechodové byty v Brně 

(Společnost Podané ruce), který realizuje 

program housing first od r. 2016.  

  

 2.29.8  detoxifikace 

(chybí 

v 1 kraji). 

12/2021 A) sRVKPP, MZ 

B) doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne Nedošlo ke vzniku nových programů 

detoxifikace a není informace 

o plánovaném vzniku dalších zařízení. 

 0 Kč 

2.30  Podpořit rozšíření 

stávajících služeb 

o cílené 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

programy/služby pro 

specifické cílové 

skupiny: 

 2.30.1  pro klientelu 

s duální dg. 

a psychiatrické 

komorbidity 

včetně 

nízkoprahové 

psychiatrické 

péče 

podporou 

specifických 

programů 

v rámci 

stávající sítě 

služeb či 

podporou 

vzniku nových 

programů 

zaměřených na 

duální 

diagnózy, 

12/2020 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

částečně Adiktologický multidisciplinárního tým 

(vznikající v rámci reformy psychiatrické 

péče) je pilotně testován od r. 2020 

v Ústeckém a od r. 2021 v Plzeňském kraji 

a v Praze, duální diagnózy (psychiatrické 

komorbidity) jsou jejich cílovou skupinou. 

V rámci reformy péče o duševní zdraví jsou 

pilotovány nové modely služeb 

poskytujících adiktologickou péči: 

adiktologické multidisciplinární týmy 

(AMT) a ambulance s rozšířenou péčí pro 

adiktologické pacienty (ARD-AD). Podpora 

těchto služeb nyní probíhá v projektu 

Nových služeb v péči o duševně nemocné. 

Pilotuje se nastavení služeb, zapojení 

jednotlivých odborností, jejich financování, 

včetně úhrad. Výstupem projektu bude 

mimo jiné i standard těchto služeb. 

Během pilotního provozu AMT je sociální 

i zdravotní část týmu hrazena z projektu 

Podpora nových služeb pro duševně 

nemocné, a to po dobu 18 měsíců. 

V ostrém provozu: pracovníci zajišťující 

sociální služby budou hrazeni z rozpočtu 

kraje nebo magistrátu hl. m. Prahy, 

pracovníci zajišťující zdravotní služby 

budou hrazeni z veřejného zdravotního 

V rámci reformy duševního 

zdraví vznik 3 AMT 

a 3 ARD-AD. 

MZ dotace 

v rámci reformy 

duševního 

zdraví dotace 

na 18 měsíců – 

AMT: 

6 700 000 Kč, 

6 692 010 Kč, 

14 559 836 Kč 

ARD-AD: 

5 261 371 Kč, 

4 712 609 Kč, 

5 299 825 Kč) 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

pojištění. VZP přidělila AMT smluvní 

odbornost 922 a nový název Centrum 

duševního zdraví pro adiktologické 

pacienty. Vznikly celkem 3 služby: 

Ambulantní adiktologické služby – 

Adiktologický multidisciplinární tým (DRUG 

OUT Klub, Ústí nad Labem), S Komplex 

(Spolek Ulice Plzeň, Plzeň), AMT Řepy 

(Centrum psychosomatické medicíny 

a Progressive). 

ARP-AD jsou čistě zdravotní týmy. Stejně 

jako u AMT je během pilotního provozu 

zdravotní část týmu hrazena z dotačního 

programu ARP-AD projektu Podpora 

nových služeb pro duševně nemocné. 

V ostrém provozu budou pracovníci 

zajišťující zdravotní služby hrazeni 

z veřejného zdravotního pojištění VZP 

přidělila ARP-AD smluvní odbornost 920 

s názvem Ambulance s rozšířenou péčí pro 

adiktologické pacienty. V projektu vznikly 

celkem 3 služby: Psychiatrická ambulance 

s rozšířenou působností pro adiktologické 

pacienty SANANIM (SANANIM, Praha), 

Krajská adiktologická ambulance 

U Apolináře (VFN v Praze, Praha), Centrum 

komplexní adiktologické péče pro 

adolescenty a dospělé (ADITEA, Jesenice 

u Prahy). 

V r. 2020 zahájila v Jihomoravském kraji 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

provoz Následné péče Kolping (organizace 

Kolpingovo dílo ČR), která poskytuje služby 

ambulantní a pobytovou formou a je 

určena výhradně pro osoby s duální 

diagnózou. Služba je financována 

z Evropských fondů. 

 2.30.2  pro obyvatele 

sociálně 

vyloučených 

lokalit, 

12/2020 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

ASZ 

nesplněno ne V SVL působí zejména adiktologické 

terénní programy v rámci své běžné 

činnosti. Specifické adiktologické 

programy pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách jsou nadále 

ojedinělé.  

V r. 2021 byl v dotačním řízení ÚV ČR 

podpořen projekt Kontaktní centrum 

DROM (organizace Drom, romské 

středisko), který působí v SVL v Brně. 

 ÚV ČR: 

500 tis. Kč 

v r. 2021 

 2.30.3  pro klienty 

s pohybovým 

handicapem 

(vozík, hole). 

12/2020 A) sRVKPP, MZ, 

MPSV 

B) doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne Nedošlo k rozšíření o cílené 

programy/služby pro specifickou cílovou 

skupinu klientů s pohybovým handicapem.  

  

2.31  Zavádět 

a podporovat 

poskytování 

a využívání: 

       

 2.31.1  informačních 

a komunikační

ch technologií 

průběžně A) sRVKPP, MZ, 

MPSV, MŠMT 

B) doporučení 

částečně 

splněno 

ano V dotačním řízení ÚV ČR jsou, často 

stabilně a dlouhodobě, podporovány 

intervence eHealth a mHealth (např. 

 ÚV ČR (Naberte 

kurz): 950 tis. Kč 

v r. 2020, 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(eHealth, 

mHealth) 

v práci 

s klienty, 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

Internetová léčebná intervence pro 

uživatele konopných látek – SANANIM, 

Končím s hraním – SANANIM, Podpora 

nových technologií v oblasti prevence 

a léčby – Společnost Podané ruce, 

Adiquit.cz – KAD, Webová aplikace na 

snižování rizikové konzumace alkoholu 

SNASA – NÚDZ). 

V r. 2020 a 2021 byl nově podpořen 

projekt Naberte kurz (Společnost Podané 

ruce), který se zaměřuje na oblast hraní 

HH. Po dobu platnosti AP nebyly podány 

další nové projekty zaměřené na vývoj 

a poskytování eHealth nebo mHealth 

intervencí.  

950 tis. Kč 

v r. 2021 

(meziročně 

navýšení/ 

podpory 

eHealth 

a mHealth 

intervencí o): 

+ 375 tis. Kč 

v r. 2019, + 994 

tis. Kč v r. 2020, 

- 33 tis. Kč 

v r. 2021  

 2.31.2  rozšíření 

poskytování 

intervencí 

v on-line 

prostředí, 

průběžně A) sRVKPP, 

MPSV, MZ, 

doporučení 

A.N.O. a APSS 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

částečně 

splněno 

ano Poskytování intervencí v on-line prostředí 

nebylo rozšiřováno, ale vlivem pandemie 

COVID-19 docházelo k adaptaci 

adiktologických služeb. Všechny typy 

adiktologických služeb se přizpůsobily 

nové situaci nabídkou a způsobem 

poskytování intervencí. Pokud to typ 

služby umožňoval, často byly intervence 

prováděny v on-line prostředí a v hojné 

míře služby ke kontaktu s klienty využívaly 

on-line komunikační nástroje, sociální sítě 

a videokonferenční aplikace. Finanční 

podpora provádění on-line intervencí byla 

během pandemie COVID-19 i v oblasti 

Zvýšení zdravotní 

gramotnosti cílové 

skupiny. 

SZÚ: OPZ ESF, 

státní rozpočet 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

úhrad ze systému veřejného zdravotního 

pojištění. 

 2.31.3  dluhového 

poradenství v 

adiktologických 

službách, 

průběžně A) sRVKPP, 

MPSV, 

doporučení 

A.N.O. a APSS 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

nesplněno ne K významnému rozvoji poskytování 

dluhového poradenství ve sledovaném 

období nedošlo. 

Poskytování služeb cílové skupině hráčů 

HH mapovala pravidelné studie NMS 

Sčítání adiktologických služeb ze srpna 

2020 na souboru 292 zapojených jednotek 

adiktologických služeb. Hráči HH byli velmi 

často klienty v 23 službách, 14 z nich 

poskytovalo také dluhové poradenství 

a 11 právní poradenství. 

V kontaktním centru ve Žďáře nad Sázavou 

(Kraj Vysočina) se v r. 2020 dařilo řešit 

dluhovou situaci klientů, služba k dispozici 

externího advokáta financovaného v rámci 

evropského projektu. 

  

 2.31.4  psychoterapie 

v práci 

adiktologickýc

h služeb, 

12/2020 A) MPSV, MZ, 

doporučení 

A.N.O., APSS 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

nesplněno ne SNN uvádí, že neregistruje ochotu 

některých odborných společností (zejména 

psychologů) věc zásadně posunout. 

Zástupce ČAA se v r. 2021 aktivně účastnil 

pracovní skupiny MZ Zvyšování dostupnosti 

psychoterapie, v r. 2022 budou jednání 

pracovní skupiny pokračovat. ČAA je 

momentálně je ve fázi návrhu možnosti 

rozšíření kompetencí adiktologa 

v psychoterapeutické oblasti. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

 2.31.5  nových metod 

práce s klienty 

adiktologickýc

h služeb (např. 

case 

management). 

12/2021 A) doporučení 

poskytovatelům 

služeb 

B) sRVKPP, MZ, 

MPSV, MSp, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

částečně 

splněno 

částečně Metoda case managementu se postupně 

zavádí, ale naráží na systém vykazování ve 

smyslu nižší výkonnosti služby (pracovník 

nestihne za den tolik klientů). Z dalších 

nových metod jsou informace o kurzu 

mindfulness ve službách ambulantní léčby. 

Služby se v rámci stávajících zdrojů snaží 

reagovat na potřeby cílových skupin.  

Zavádění nových metod práce (např. case 

management) nicméně naráží na 

personální a finanční zdroje. 

Jedním z výstupu projektu Systémová 

podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky, 

který realizoval OPK, je Metodika 

moderních metod sociální práce a síťování 

v adiktologických službách. Metodika 

určená zejména pracovníkům 

v adiktologických službách, sociálních 

službách a pomáhajících profesí, se věnuje 

mj. inovativním metodám sociální práce.  

Organizace Sananim v r. 2021 publikovala 

Vyhodnocení efektivity case managementu 

a rodinného mobilního týmu, realizované 

v l. 2018 – 2020 v rámci projektu Case 

management pro osoby duševně nemocné 

a sociálně vyloučené. 

Vyhodnocení efektivity case 

managementu a rodinného 

mobilního týmu, Sananim 

(www.sananim.cz/aktualni-

projekty/291/case-

management-pro-osoby-

dusevne-nemocne-a-

socialne-

vyloucene.html?pg=1) 

Metodika moderních metod 

sociální práce a síťování 

v adiktologických službách 

(www.rozvojadiktologickyc

hsluzeb.cz/wp-

content/uploads/2019/10/

Metodika_moderni%CC%8

1ch_metod_socia%CC%81l

ni%CC%81_pra%CC%81ce.

pdf) 

 

2.32  Zvýšit dostupnost 

léčby somatických 

12/2021 A) sRVKPP, MZ 

B) doporučení 

částečně 

splněno 

částečně V souvislosti s plněním Akčního plánu 

eliminace VHC u uživatelů drog v ČR 

  

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.sananim.cz/aktualni-projekty/291/case-management-pro-osoby-dusevne-nemocne-a-socialne-vyloucene.html%3fpg=1
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika_moderni%25CC%2581ch_metod_socia%25CC%2581lni%25CC%2581_pra%25CC%2581ce.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

poruch u uživatelů 

drog (zejména 

infektologie, interna, 

stomatologie, 

gynekologie). 

poskytovatelům 

služeb a krajům 

připraveném NMS a schváleným RVKPP 

dne 21. srpna 2019 dochází 

k systémovému posílení, vyhledávání, 

diagnostiky, léčby a následné péče 

v kontextu virové hepatitidy typu C. 

K systémovému zvýšení dostupnosti léčby 

dalších odborností nedošlo. 

Zajištění dostupnosti zdravotních služeb 

hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění je rovnocenné pro všechny 

pojištěnce, včetně uživatelů drog. 

V případě potřeby je možné se obracet na 

zdravotní pojišťovny, které mají povinnost 

potřebnou zdravotní péči zajistit. Případné 

upřednostnění těchto osob závisí na 

organizaci v rámci příslušného 

poskytovatele zdravotních služeb 

a nesouvisí přímo se zajištěním 

dostupnosti podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.33  Stanovit roli 

a kompetence 

absolventů 

nadstavbového 

specializačního 

oboru „Adiktologická 

péče v lékárnách“ 

v systému 

adiktologické péče. 

12/2019 A) MZ (IPVZ) 

B) ČLnK, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne Ačkoliv byl certifikovaný kurz - 

nadstavbový vzdělávací 

program Adiktologická péče 

v lékárně poprvé uveden ve Vyhlášce 

č. 361/2010 Sb., nebyl k němu do dnešního 

dne vytvořen vzdělávací program.   

Od r. 2015 existují kurzy vzdělávání České 

lékárnické komory v oblasti 

adiktologického poradenství v odvykání 

kouření ve spolupráci se SLZT. 

  

2.34  Zajistit realizaci 

certifikačního kurzu 

k získání zvláštní 

odborné 

způsobilosti, tzv. 

indexu S4. 

průběžně A) doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano Organizace Sananim v r. 2020 a 2021 

realizovala vzdělávací kurzy za účelem 

získání kvalifikace S4, jde o kurzy s názvem 

Práce s klientem v jeho přirozeném 

prostředí v rozsahu vzdělávání 48 hodin.  

Realizace kurzu v r. 2020 

a 2021 

www.sananim.cz/aktualni-

kurzy/395/certifikovany-

kurz-prace-s-klientem-v-

jeho-prirozenem-

prostredi.html 

 

2.35  Revidovat zdravotní 

výkony pro 

odbornost 919 – 

Adiktologie. 

12/2021 A) doporučení 

ČAA 

B) doporučení 

SNN, A.N.O. 

splněno ano Výkony, zavedené v r. 2013 do novely 

vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterým se vydává 

seznam zdravotních výkonů, byly nyní 

revidovány ČAA a přepracované registrační 

listy byly prodiskutovány na pracovním 

jednání PS k seznamu zdravotních výkonů. 

Mimo to byly navrženy 2 další nové výkony 

a 3 existující spojené s jinými odbornostmi 

byly navrženy k nasdílení. Také došlo ke 

zvýšení minutové režijní sazby přiřazené 

k výkonům autorské odbornosti 919. 

Všechny výkony odbornosti 919 v aktuální 

Výkony, zavedené v r. 2013 

do novely vyhlášky 

č. 134/1998 Sb., kterým se 

vydává seznam 

zdravotních výkonů, byly 

nyní revidovány ČAA. 

Aktuálně probíhá pilotního 

projekt adiktologické péče 

ve spolupráci s VZP.  

Došlo ke zvýšení minutové 

režijní sazby přiřazené 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-361
http://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html
http://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html
http://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html
http://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html
http://www.sananim.cz/aktualni-kurzy/395/certifikovany-kurz-prace-s-klientem-v-jeho-prirozenem-prostredi.html
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

verzi vyhlášky č. 134/1998 Sb. mají po 

revizi vyšší bodovou hodnotu. Základní 

minutová sazba nositelů výkonů 919 

vzrostla. 

Aktuálně jsou všechny výkony pilotovány 

ve spolupráci s VZP v rámci reformy 

duševního zdraví v nově vznikajících CDZ 

a multidisciplinárních adiktologických 

týmech. Revidované výkony budou 

předloženy na řádné jednání PS SZV po 

vyhodnocení pilotního projektu 

adiktologické péče. 

k výkonům autorské 

odbornosti 919.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.36  Zvýšit dostupnost 

léčby závislosti na 

tabáku 

v adiktologických 

službách.  

12/2021 A) doporučení 

SLZT, ČAA, SNN, 

A.N.O. 

B) MZ 

částečně 

splněno 

částečně KAD připravuje projednání spolupráce 

s ČAA na této aktivitě. Zájem o spolupráci 

má i SLZT. Podle vyjádření ČAA nebyla tato 

spolupráce v r. 2021 dále rozvíjena. Na MZ 

byl předložen požadavek na financování 

přípravy metodiky odvykání kouření 

v adiktologických službách, tento 

požadavek nebyl podpořen. 

V r. 2019 zavedení plně nekuřáckého 

provozu detoxifikačního oddělení KAD 

s podporou odvykání kouření. V r. 2020 

zavedení plně nekuřáckého provozu 

Dětského a dorostového detoxikačního 

centra KAD s podporou odvykání kouření. 

V r. 2021 byl na KAD spuštěn krátkodobý 

pilotní provoz plně nekuřáckého lůžkového 

oddělení léčby závislostí pro muže. 

Součástí byla aktivní podpora odvykání 

kouření (edukačně-motivační skupiny, 

náhradní nikotinová terapie). Výsledky 

pilotního provozu jsou vyhodnocovány. 

Vizí je rozšířit plně nekuřácký provoz na 

celé pracoviště. Nicméně nedošlo 

k systémovému zvýšení dostupnosti léčby 

závislosti na tabáku.  

  



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

114 

tabulka 3-20: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost substituční léčby a počet problémových uživatelů návykových látek v substituci 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.37  Podpořit zvýšení 

kapacity služeb 

substituční léčby 

(specializované 

programy substituční 

léčby chybí zcela ve 

4-5 krajích). 

12/2020 A) sRVKPP 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

MZ, doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

 nesplněno ne K významnému rozvoji kapacit substituční 

léčby nedošlo. OPK jednal se zástupci 

Karlovarského kraje, problémem je 

zejména nedostatek personálních kapacit.  

V r. 2020 bylo podpořeno rozšíření 

substituční léčby v Brně (Podané ruce). 

V dotačním řízení ÚV ČR byly v r. 2018 

podpořeny 3 ambulantní programy 

substituční léčby, 4 programy v r. 2019, 

7 programů v r. 2020 a 7 programů 

v r. 2021. K tomu jsou z dotačního řízení 

ÚV ČR podporovány další programy 

ambulantní léčby, které poskytují zároveň 

substituční léčbu, v r. 2018 šlo 

o 4 programy, v r. 2019 o 3 programy, 

v r. 2020 a 2021 shodně o 5 programů.  

 ÚV ČR 

(meziročně 

navýšení 

podpory na 

samostatné 

programy SL o): 

2 828 tis. Kč 

v r. 2019, 

3 707 tis. Kč v r. 

2020, 20 tis. Kč 

v r. 2021 

2.38  Podpořit vyšší 

zapojení 

poskytovatelů 

zdravotních služeb 

a sociálních služeb 

v hlášení do NRLUD, 

v případě 

poskytovatelů 

zdravotních služeb 

zejména v oblasti 

substituční léčby. 

12/2021 A) MZ (ÚZIS) 

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

nesplněno ne I přes cílenou komunikaci ÚZIS 

s poskytovateli a vynaložené aktivity 

směrem ke zkvalitnění hlášení, není 

vykazovací kázeň zpravodajských jednotek 

zcela optimální.  

Komunikace s poskytovateli se zhoršila 

v průběhu pandemie COVID-19, kdy 

poskytovatelé bojovali s nedostatkem 

personálu, a veškeré kapacity směřovaly 

k udržení provozu. Aktuálně ÚZIS pracuje 

na řádném dohlášení klientů jednotlivými 

zařízeními. 

V rámci substituční léčby 

bylo umožněno jednodušší 

převedení pacientů mezi 

lékaři substituční léčby, 

aby nedocházelo 

k výpadkům v případě, že 

se lékař dostane do 

karantény v průběhu 

pandemie COVID-19. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.39  Aktualizovat 

Standard substituční 

léčby. 

12/2020 A) MZ 

B) sRVKPP, 

doporučení 

SNN, ČAA a 

A.N.O. 

částečně 

splněno 

ano Verze 3.3 Standardu substituční léčby byla 

schválena výborem SNN v září 2020 

a publikována na stránkách SNN. 

Verze 3.3 Standardu 

substituční léčby 

(snncls.cz/2020/10/27/stan

dard-substitucni-lecby/) 

 

2.40  Zvýšit finanční 

dostupnost 

substituční léčby na 

bázi buprenorfinu ze 

systému veřejného 

zdravotního pojištění 

pro uživatele opioidů. 

12/2020 A) MZ 

B) sRVKPP, MSp, 

doporučení 

SNN  

nesplněno ne Dlouhodobě probíhají jednání 

o dostupnosti substituční léčby mezi 

zdravotními pojišťovnami, odbornými 

společnostmi, MZ a SÚKL. Doposud 

nedošlo ke shodě. 

  

2.41  Zahájit studii 

substituční léčby pro 

chronické uživatele či 

závislé na pervitinu 

s vyhodnocením 

dopadů na jejich 

duševní zdraví, 

somatické zdraví, 

sociální začleňování, 

nezávislost na 

nelegálních trzích 

a realizovat pilotní 

projekty v nejvíce 

zasažených 

regionech.  

12/2021 A) doporučení 

odborným 

společnostem 

B) grantové 

agentury 

nesplněno  ne SNN zpracovala a v dubnu 2020 výborem 

schválila doporučení pro farmakologicky 

asistovanou léčbu uživatelů 

metamfetaminu centrálními stimulancii: 

https://snncls.cz/wp/wp-

content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf  

Studie byla opakovaně předložena 

v předchozích letech do různých 

grantových agentur, nebyla však 

podpořena. 

GAČR podpořila v rámci skupiny 

standardních grantových projektů projekt 

č. 21-30795S Modulace mesolimbického 

ghrelinového systému – nová naděje pro 

léčbu závislosti na metamfetaminu?, 

realizace projektu byla zahájena v lednu 

2021 a bude ukončena v prosinci 2023.  

Farmakologicky asistovaná 

léčba závislosti na 

metamfetaminu 

centrálními stimulancii: 

Doporučení SNN ČLS JEP 

pro off-label použití 

centrálních stimulancií 

u závislých na 

metamfetaminu 

(https://snncls.cz/wp/wp-

content/2020/04/SSL-

pervitin-fin.pdf) 

 

https://snncls.cz/2020/10/27/standard-substitucni-lecby/
https://snncls.cz/2020/10/27/standard-substitucni-lecby/
https://snncls.cz/wp/wp-content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf
https://snncls.cz/wp/wp-content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf
https://snncls.cz/wp/wp-content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf
https://snncls.cz/wp/wp-content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf
https://snncls.cz/wp/wp-content/2020/04/SSL-pervitin-fin.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.42  Zahájit studii užívání 

alternativních forem 

nikotinu pro 

chronické uživatele 

tabáku 

s vyhodnocením 

dopadů na jejich 

fyzické i duševní 

zdraví. 

12/2021 A) doporučení 

odborným 

společnostem 

B) grantové 

agentury 

nesplněno ne Centrum pro závislé na tabáku VFN podalo 

v r. 2020 žádost o dotaci na projekt 

Intenzivní léčba závislosti na tabáku a nové 

formy nikotinu, zaměřený na užívání 

nových typů tabákových výrobků 

a elektronických cigaret mezi pacienty 

vyhledávajícími léčbu závislosti na tabáku. 

Projekt nebyl v dotačním řízení ÚV ČR 

podpořen. 

  

2.43  Realizovat rešerši v 

oblasti substituční 

léčby – nové 

preparáty, nejnovější 

zkušenosti ze 

zahraničí, včetně 

vyhodnocení 

efektivity nových 

postupů a využití 

nových preparátů. 

12/2021 A) sRVKPP  

B) MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

částečně SNN prováděla rešerši při revizi standardu 

substituční léčby a při tvorbě standardu 

substituční léčby pro závislé na pervitinu. 

Výstupy rešerše nejsou veřejně dostupné.  

KAD EAC realizuje studii k mortalitě 

a morbiditě pacientů v substituční léčbě 

a užívání substitučních léků těhotnými 

ženami v OST. Další informace o studiích 

nejsou k dispozici. 

  

2.44  Definovat roli lékáren 

v systému 

poskytování 

substituční léčby 

a způsob úhrady za 

poskytování služeb 

substituční léčby. 

12/2020 A) ČLnK 

B) sRVKPP, 

doporučení 

SNN, MZ 

nesplněno ne Nejsou dostupné informace o realizaci 

aktivity.  

  

2.45  Předložit návrh na 

zvýšení finanční 

dostupnosti 

12/2020 A) doporučení 

SLZT, ČLS JEP 

B) MZ (SÚKL, 

nesplněno ne Proběhlo jednání za výbor SLZT (prof. 

Králíková, dr. Zvolská) s vedením VZP, které 

nepřineslo žádaný posun v hrazení 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

farmakoterapie 

(formou úhrady ze 

zdravotního pojištění) 

u kuřáků tabáku 

(u vybraných 

komorbidit), včetně 

její úhrady pro 

hospitalizované 

pacienty. 

ÚZIS), MZ farmakoterapie v průběhu hospitalizace. 

Naopak, situace jde opačným směrem: 

z ročního příspěvku 2500 Kč snížila tuto 

částku na 1000 Kč, navíc jen jednou za 

3 roky. 

SÚKL se v minulosti ve správním řízení 

zabýval možností stanovení úhrady 

léčivého přípravku Champix (léčivá látka 

vareniklin) pro odvykací léčbu kouření. 

SÚKL ke stanovení úhrady z důvodu 

nesplnění zákonem daných podmínek pro 

stanovení úhrady (konkrétně nesprávně 

vyčíslený a nejistý finanční dopad na 

rozpočet zdravotního pojištění) 

nepřistoupil. 

SÚKL ve správních řízeních přistoupil 

k úpravě podmínek úhrady léčivých 

přípravků určených k terapii chronické 

obstrukční plicní nemoci (CHOPN) 

spočívající v nahrazení podmínky 

„nekuřáka“ podmínkou „spolupracujícího 

kuřáka“. Část správních řízení pro CHOPN 

léčiva je v současné době v odvolacím 

řízení na MZ, jelikož výše uvedenou úpravu 

opakovaně, odvoláním proti rozhodnutí 

SÚKL, napadl Svaz zdravotních pojišťoven. 

Některá odvolací řízení byla recentně 

dokončena, MZ v odvolacím řízení 

rozhodnutí SÚKL zrušilo a část léčiv je od 

října 2021 hrazena opět jen pro nekuřáky. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

SÚKL se tímto tématem tedy bude v dalším 

správním řízení opět zabývat.  

tabulka 3-21: Specifický cíl: Zlepšit podmínky poskytování adiktologických programů v systému trestní justice 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.46  Revidovat systém 

monitorování 

incidence 

a prevalence, 

prevence a léčby 

infekčních chorob 

(zejména HIV, VHB, 

VHC) ve věznicích, 

včetně spolupráce s 

externími zdravotními 

službami. 

12/2020 A) MSp (GŘ VS) 

B) MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano V r. 2019 zavedla VS ČR zcela nový systém 

hlášení nákaz přenášených krví, umožňující 

flexibilní epidemiologickou analýzu dat. Na 

rozdíl od dříve hlášených agregovaných 

dat, jejichž interpretace byla 

problematická, jsou evidovány výsledky 

jednotlivých vyšetření, včetně způsobu 

terapie. 

Zcela nový způsob hlášení 

nákaz přenášených krví, 

umožňující 

epidemiologickou analýzu. 

Na konci r. 2020 

obsahovala databáze 12 

151 individuálních 

záznamů o výsledcích 

vyšetření na HIV, VHC 

a VHB u vězněných osob. 

v rámci 

rozpočtu VS ČR 

2.47  Právní analýza 

legislativních norem 

a interních předpisů 

VS s ohledem na 

možnost 

implementace 

ověřených 

a doporučených 

12/2020 A) MSp (GŘ VS)  

B) sRVKPP 

splněno ano Právní analýza legislativních norem 

a interních předpisů VS byla provedena: 

Dle obdržených stanovisek jednotlivých 

dotčených odborů GŘ VS ČR lze 

jednoznačně uvést, že napříč oslovenými 

odbory panuje v tématu shoda, kdy za 

aktuálně platné právní úpravy 

v současnosti nelze distribuovat pomůcky 

Právní analýza 

legislativních norem 

a interních předpisů VS 

konstatuje, že napříč 

oslovenými odbory GŘ VS 

panuje v tématu shoda, 

kdy za aktuálně platné 

právní úpravy 

v rámci 

rozpočtu VS ČR 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

intervencí 

zaměřených na 

snížení rizika šíření 

infekčních chorob 

(včetně distribuce 

injekčního materiálu 

a parafernálií) 

zahrnující také 

přehled legislativního 

rámce a příkladů 

dobré praxe v jiných 

zemích. 

pro tetování a injekční materiál vězněným 

osobám, protože daná problematika je na 

zákonné úrovni v rozporu se zákonem 

č. 169/1999 Sb. (ZVTOS), který v souvislosti 

s výše uvedenou problematikou možné 

distribuce pomůcek pro tetování v § 28 

odst. 3 písm. e) výslovně zakazuje 

vězněným osobám aktivní i pasivní 

tetování, a to včetně přechovávání 

tetovacích pomůcek. Odbor zdravotnické 

služby navíc doplňuje jako zásadní 

překážku ustanovení § 28 odst. 3 písm. 

písm. e) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody, (dále jen „zákon 

o výkonu trestu odnětí svobody“), resp. 

§ 21 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., 

o výkonu vazby. Tato ustanovení brání 

tomu, aby vězněné osoby měly v držení 

předměty určené k tetování a další 

předměty, které by mohly být použity 

k porušení integrity lidské kůže. 

Podle odboru právního je třeba nahlížet na 

charakter injekčního materiálu coby 

nebezpečného nástroje, kterým vězněné 

osoby mohou ohrožovat zdraví svých 

spoluvězňů, ale také zaměstnanců 

a příslušníků Vězeňské služby. Držení 

takového předmětu, kterým by mohla být 

ohrožena bezpečnost osob a majetku, je 

ustanovením § 28 odst. 3 písm. b) ZVTOS 

v současnosti nelze 

distribuovat pomůcky 

pro tetování a injekční 

materiál vězněným 

osobám (v rozporu se 

zákonem č. 169/1999 Sb., 

ZVTOS). Nicméně 

distribuce sterilních 

injekčních aplikátorů je 

z hlediska práva 

přiměřeným 

protiinfekčním opatřením, 

z nějž nelze vyvozovat 

trestní odpovědnost 

fyzických osob ani VS jako 

takové. Samotné držení 

injekčního aplikátoru 

přitom není u vězněných 

osob výslovně zákonem 

zakázáno. Zároveň je 

potřeba nežádoucí situaci 

efektivně řešit, a vedle 

nalézání a kázeňského 

trestání koncových 

uživatelů soustředit 

pozornost na práci 

s těmito osobami a snahu 

eliminovat také ostatní 

rizika s užíváním drog 

spojená, jako je například 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

výslovně zakázáno. 

Nicméně pro další postup v tomto tématu, 

lze podle odboru právního shrnout, že 

distribuce sterilních injekčních aplikátorů je 

z hlediska práva přiměřeným 

protiinfekčním opatřením, z nějž nelze 

vyvozovat trestní odpovědnost fyzických 

osob ani Vězeňské služby jako takové. 

Samotné držení injekčního aplikátoru 

přitom není u vězněných osob výslovně 

zákonem zakázáno. 

Odbor zdravotnické služby uvádí, že jakkoli 

lze vnímat upřednostňování zejména 

represivních nástrojů v rámci protidrogové 

politiky jako snahu o snížení výskytu 

a užívání návykových látek ve výkonu 

trestu odnětí svobody, průběžná data 

monitoringu drog dokazují, že tato striktní 

politika zaměřená v zásadě na konečné 

uživatele jednoznačný pozitivní dopad 

nepřináší. Z tohoto důvodu je proto 

nezbytné vycházet z reality a skutečného 

stavu, tj. s vědomím, že návykové látky se 

v prostředí věznic vyskytují, jakkoli se jedná 

o nežádoucí situaci, kterou je třeba 

efektivně řešit, a vedle nalézání 

a kázeňského trestání koncových uživatelů 

soustředit pozornost na práci s těmito 

osobami a snahu eliminovat také ostatní 

rizika s užíváním drog spojená, jako je 

úsilí zabránit přenosům 

infekčních onemocnění. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

například úsilí zabránit přenosům 

návykových látek. 

Zároveň dodává, že je zcela nesprávně 

vykládáno, že program výměny jehel 

injekčních stříkaček představuje nástroj, 

který užívání návykových látek podporuje. 

Cílem tohoto opatření je zajistit, 

aby uživatelé drog neohrožovali ještě ve 

větší míře zdraví své, ale i zdraví dalších 

osob, a to nejenom dalších uživatelů drog. 

Z těchto důvodů také odbor zdravotnické 

služby doporučuje snažit se najít možnosti, 

jak, byť i cestou legislativních zásahů, 

zavádět postupně a za určitých podmínek 

postupy harm reduction, tak jako se děje 

v jiných evropských zemích. Opačný 

přístup může výhledově vést i k možným 

sporům stran dodržování principu rovnosti, 

kdy pro nevězněnou populaci jsou 

programy výměny jehel běžně dostupné. 

2.48  Zrealizovat pilotní 

projekt – zahajování 

substituční léčby ve 

věznicích oběma 

substitučními látkami 

(metadon, léčivé 

přípravky s obsahem 

buprenorfinu). 

12/2019 A) MSp (GŘ VS) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano Nový metodický list ředitele odboru 

zdravotnické služby GŘ VS o poskytování 

substituční léčby závislosti na opioidech ve 

VS ČR vytvořil podmínky pro zahajování 

substituce ve věznici jak metadonem, tak 

buprenorfinem. Počet osob 

substituovaných buprenorfinem je 

minimální –  doplatek za substituent je pro 

vězněné osoby odrazující. 

Pro zahajování substituční 

léčby metadonem 

a buprenorfinem jsou 

vytvořeny všechny 

potřebné podmínky ve 

Vazební věznici Praha-

Pankrác a Vazební věznici 

a Ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence 

v rámci 

rozpočtu VSČR 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Úkol byl splněn, a pro zahajování 

substituční léčby metadonem 

a buprenorfinem jsou vytvořeny všechny 

potřebné podmínky ve Vazební věznici 

Praha-Pankrác a Vazební věznici a Ústavu 

pro výkon zabezpečovací detence Brno. 

Rozšiřování možnosti zahajovat/poskytovat 

substituční léčbu 

metadonem/buprenorfinem v dalších 

věznicích byl z objektivních důvodů 

přesunut na období, kdy nebudou 

zdravotnické kapacity VS ČR zcela 

pohlceny agendou vázanou na pandemii 

onemocnění COVID-19.  

Dalším objektivním důvodem, který brání 

rychlejšímu rozšíření substituční léčby 

buprenorfinem, stále zůstává z hlediska VS 

ČR „neřešitelné“ financování preparátů 

Suboxone nebo Subutex, kdy ani jeden 

z těchto substituentů není plně hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění. V tuto 

chvíli finančně dostupnější preparát 

Suboxone je označen symbolem S,  tj. je 

lékem určeným pro centrovou léčbu, 

a doplatek za jedno jeho balení (Suboxone 

8MG/2MG SLG TBL NOB 7) je 57,31 Kč. 

Náklady na substituci jsou tak pro většinu 

potenciálních uživatelů Suboxone 

prohibitivní.  

Objektivním důvodem, který také 

Brno.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

interferuje s úsilím o rozšíření zahajování 

substituční léčby, je naplnění požadavků 

vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, a zajištění lékařů se 

specializovanou způsobilostí v oboru 

psychiatrie. 

Ze strany VS ČR je v dalším období třeba 

dokončit tvorbu formálních podmínek pro 

další rozšiřování substituční léčby závislosti 

na opioidech tím, že budou upraveny 

i související vnitřní předpisy VS ČR. Na 

lékovou politiku ČR však VS ČR nemá 

žádný efektivní vliv a dostupnost 

buprenorfinu pro vězněné osoby zůstane 

z finančních důvodů velmi omezena bez 

ohledu na úsilí VS ČR. 

2.49  Vytvořit podmínky 

pro realizaci 

adiktologických 

programů ve 

věznicích 

a detenčních 

ústavech. 

12/2021 A) MSp (GŘ VS) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem a

střešním 

organizacím 

splněno ano VS ČR vyvinula intervenční program 

prevence vzniku adiktologické poruchy. 

Intervenční program je nyní pilotován ve 

věznici Pardubice (plánované dokončení 

pilotáže programu je 12/2021). Poté bude 

program standardizován a rozšířen do 

dalších věznic. 

IKSP – v r. 2019 byl dokončen výzkum 

„Zacházení s uživateli drog ve vězení“, 

zaměřený na hodnocení účinnosti 

terapeutických programů ve 

specializovaných oddílech pro odsouzené 

Intervenční program 

prevence vzniku 

adiktologické poruchy 

(pilotován ve věznici 

Pardubice do 12/2021).  

Hlavní poznatky z výzkumu 

IKSP jsou průběžně 

publikovány (monografie 

Zeman, P. a kol.: Uživatelé 

drog ve vězení – hodnocení 

účinnosti terapeutických 

programů. IKSP, Praha 

v rámci 

rozpočtu VSČR 

Výzkum IKSP 

byl financován 

z běžného 

rozpočtu IKSP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

uživatele drog ve výkonu trestu odnětí 

svobody.  

2019, ISBN 978-80-7338-

178-3 

(www.ok.cz/iksp/docs/453.

pdf); několik článků 

v odborných časopisech) 

a prezentovány na 

odborných fórech v ČR 

i v zahraničí 

(Kriminologické dny, 

Národní dny prevence, 

výroční konference ESC či 

ESSD, nejnověji příspěvek 

na konferenci European 

Society of Criminology dne 

09.09.2021).  

Výsledky výzkumu byly 

předány k využití MSp, 

GŘVS a jednotlivým 

zúčastněným věznicím.  

Výzkumem identifikované 

a prokázané nedostatky 

systému péče o odsouzené 

uživatele drog se staly 

předmětem navazujícího 

výzkumu IKSP, zahájeného 

v r. 2021 (viz aktivita 2.51). 

2.50  Analyzovat a 

vyhodnotit možnost 

zavedení a 

12/2020 A) MSp (GŘ VS) 

B) doporučení 

SLZT 

splněno ano VS ČR s ohledem na problematiku ochrany 

práv nekuřáků ve vazebních věznicích, 

věznicích a ústavech pro výkon 

Aktuálně je do pilotu 

zapojeno šest věznic 

(Praha-Pankrác, Bělušice, 

v rámci 

rozpočtu VSČR 

http://www.ok.cz/iksp/docs/453.pdf
http://www.ok.cz/iksp/docs/453.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

udržitelnosti ve 

vězení a) programů 

odvykání kouření, 

b) programů na 

redukci škod 

působených 

kouřením. 

zabezpečovací detence ČR, schválila dne 

31.07.2019 realizaci pilotního projektu na 

podporu zdraví (projekt Nekuřácká zóna). 

Projekt je prozatím zaměřen na redukci 

škod, později bude rozšířen o program 

odvykání. 

Do konce r. 2021 bylo do projektu 

zapojeno celkem šest věznic, tj. Věznice 

Bělušice, Oráčov, Vinařice, Heřmanice, 

Příbram a Ostrov (nikoli Praha-Pankrác). 

Současná celková kapacita programu je 

196 „lůžek“. VS ČR vyhodnotila možnost 

zavedení a udržitelnosti programu a 

během r. 2022 plánuje VS ČR rozšíření 

projektu do dalších věznic. 

Po vzájemné dohodě se SLZT vzhledem 

k aktuální situaci VS ČR rozhodla realizovat 

program besed na téma odvykání kouření 

s odsouzenými na Nekuřáckých zónách 

prostřednictvím vězeňských adiktologů. 

Oráčov, Příbram, 

Heřmanice, Ostrov). Ve 

věznici Praha-Pankrác jsou 

adiktology pilotně 

realizovány nekuřácké 

besedy v rámci programu 

odvykání. 

2.51  Podporovat a 

koordinovat 

systémové projekty 

provazující 

penitenciární 

péči 

s postpenitenciární 

péčí o osoby 

s adiktologickou 

průběžně A) MSp (GŘ VS, 

PMS) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

splněno ano Probační a mediační služba podporuje 

systémové projekty provazující 

penitenciární a postpenitenciární péči, 

jedná se o dva projekty podpořené 

z programu Spravedlnost Fondů EHP 

a Norska: 

1) V rámci realizace projektu Probační 

a mediační služby Zpátky do života je 

podpořen vznik probačního domu a jeho 

VS ČR: vyhlášena Otevřená 

výzva k předkládání 

žádostí o grant na projekty 

z Norských fondů 2014–

2021 Odborná péče pro 

vězněné uživatele drog 

a její následná kontinuita 

po propuštění (formou case 

managementu) 

Finanční alokace 

výzvy je cca 

23 mil. Kč. VSČR 

Výzkum IKSP 

bude 

financován 

z běžného 

rozpočtu IKSP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

poruchou.  provoz po dobu 1,5 roku (od konce 

r. 2022). Probační dům bude sloužit pro 

podmíněně propouštěné pachatele 

a v prvních měsících po propuštění bude 

v rámci pobytového resocializačního 

programu pomáhat klientům s návratem 

do společnosti a s tím souvisejícími 

otázkami (práce, rodina, dluhy apod.). 

Aktuálně jsou připravovány podklady pro 

zahájení rekonstrukce objektu. Díky 

tomuto projektu je od počátku r. 2021 

zajištěn dvouletý provoz programových 

center, která ve čtyřech lokalitách poskytují 

probační a resocializační programy pro 

klienty Probační a mediační služby. 

Programy jsou zaměřeny např. na řešení 

násilného chování, na přijetí odpovědnosti 

za dopady trestného činu, na zvládání 

rizikových situací atd. Programy jsou 

určeny jak pro dospělé, tak pro mladistvé.  

2) Probační a mediační služba se podílela 

na přípravě projektu MSp Systém 

společného vzdělávání. Aktivity projektu 

jsou zaměřeny zejména na propojení 

vzdělávání Vězeňské služby ČR, Probační 

a mediační služby a dalších subjektů 

podílejících se na péči o osoby ve výkonu 

trestu odnětí svobody a následně po jejich 

propuštění. Vzdělávací akce budou mimo 

jiné zaměřeny na související projekty 

PMS: Ad 1) Zpátky do 

života 

Probační dům – v průběhu 

r. 2021 byla zpracována 

projektová dokumentace 

pro rekonstrukci objektu, 

připravuje se vysoutěžení 

dodavatele stavby, provoz 

probačního domu je 

plánován od 11/2022. 

Od ledna 2021 fungují 

4 programová centra 

v severočeském, 

západočeském, jihočeském 

a severomoravském 

soudním kraji. Poskytují 

celkem 4 programy – dva 

programy pro mladistvé 

a dva pro dospělé klienty. 

Programy mají skupinovou 

i individuální formu. 

K 31.08.2021 bylo celkem 

zařazeno k realizaci 

programů 122 klientů.  

Od ledna 2022 bude 

spuštěn provoz pátého 

programového centra 

v Praze.  

Ad 2) V rámci schváleného 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a programy a také na konkrétní metody 

práce s odsouzenými, v oblasti závislostí 

pak na motivační rozhovory. 

Ve spolupráci MF, MSp a VSČR byla 

vyhlášena Otevřená výzva k předkládání 

žádostí o grant na projekty z Norských 

fondů 2014–2021 Odborná péče pro 

vězněné uživatele drog a její následná 

kontinuita po propuštění (formou case 

managementu). Jedná se o výzvu pro 

NNO. Cílem je snížit pravděpodobnost 

recidivy problémového užívání drog 

a trestné činnosti u vězněných a posléze 

propuštěných uživatelů drog 

s kumulovanými riziky a potřebami, a to 

prostřednictvím zajištění kontinuální 

odborné péče ze strany nestátních 

neziskových organizací (NNO), které 

budou formou case management 

programu poskytovat klientům intenzivní 

odbornou péči, která začíná již v období 

před propuštěním a kontinuálně pokračuje 

po propuštění z vězení. 

Smyslem je zajistit funkční spolupráci mezi 

jednotlivými aktéry tak, aby byly klientům 

s kumulovanými problémy, zejména 

s komorbiditami (duálními psychiatrickými 

diagnózami, infekčními onemocněními), 

resp. klientům s kumulací rizikových 

faktorů, poskytovány komplexní 

projektu Systém 

společného vzdělávání byly 

zvýšeny kompetence 

zaměstnanců PMS a VS ČR 

při absolvování školení 

v těchto oblastech: 

Detekce příznaků 

radikalizace a rizikových 

osob; Práce s riziky – 

hodnocení rizik a potřeb 

školení a kazuistické 

semináře; Závislosti 

látkové a nelátkové; Etika 

a drogy; Sociální práce 

s vězněnými 

a propuštěnými z výkonu 

trestu odnětí svobody; 

Tvorba Stanoviska 

k podmíněnému 

propuštění; Parole pro 

PMS; Činnost PMS 

a alternativní tresty pro VS 

ČR; Práce s odsouzeným 

směřující ke zvýšení 

odpovědnosti vůči oběti 

trestného činu 

a žádoucímu řešení 

následků trestné činnosti 

Do konce r. 2021 jsou ještě 

plánována školení: 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a koordinované služby. 

V lednu 2021 byl v rámci nového 

Střednědobého plánu výzkumné činnosti 

IKSP na období 2020-2023 zahájen výzkum 

Návaznost penitenciární a postpenitenciární 

péče o odsouzené uživatele drog. Navazuje 

na výzkum Zacházení s odsouzenými 

uživateli drog (viz aktivita 2.49) a je 

zaměřen na možnosti udržení pozitivních 

účinků absolvování terapeutických 

programů ve specializovaných oddílech 

pro odsouzené uživatele drog po jejich 

propuštění na svobodu.  

Motivační rozhovory; Práce 

s předluženým klientem; 

Sebeobrana pro PMS; 

Společný penologický 

výzkum; Kazuistické 

semináře Práce s riziky – 

hodnocení potřeb. 

2.52  Přispět k zajištění 

kontinuální 

adiktologické péče 

pro propuštěné 

osoby podporou 

rozšiřování pozice 

adiktologa do dalších 

věznic. 

12/2021 A) MSp (GŘ VS) částečně 

splněno 

částečně VS ČR spravuje 35 věznic, ve 13 věznicích 

je zřízeno systematizované tabulkové 

místo adiktologa (alespoň na část úvazku), 

ale i přes intenzivní nábor se nedaří 

všechna tato místa obsadit (výjimku tvoří 

pouze pražské věznice). 

VS ČR postupně zřídila 

13 systemizovaných 

tabulkových míst 

adiktologa.  

v rámci 

rozpočtu VSČR 

2.53  Prostřednictvím 

diskuse mezi 

stakeholdery 

dosáhnout konsenzu 

nad způsobem, jak 

zajišťovat 

institucionálně 

a dlouhodobě 

12/2021 A) MSp (GŘ VS) 

B) MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

a střešním 

organizacím 

částečně 

splněno 

částečně Proběhla opakovaná jednání při různých 

příležitostech, kdy se ukázalo, že kritickým 

místem jsou „venkovské“ oblasti ČR, kde 

jsou adiktologické služby dostupné 

omezeně či jsou zcela nedostupné. Bylo 

dosaženo konsenzu, že problém je 

zejména kapacita mimovězeňských 

adiktologických služeb, což je okolnost 

 v rámci 

rozpočtu VS ČR 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

kontinuální 

adiktologické služby 

(after-care) osobám 

propouštěným 

z VTOS nebo VV, 

u kterých jsou tyto 

služby indikované.  

Navrhnout, jak zajistit 

institucionální 

adiktologickou „after-

care“ především pro 

osoby, u kterých byla 

adiktologická péče, 

zejména v podobě 

substituční léčby, 

zahájena až 

v průběhu výkonu 

VTOS/VV. 

neovlivnitelná VS ČR. VS ČR zároveň ve 

spolupráci MF a MSp vyhlásila výzvu 

k předkládání žádostí o grant na projekty 

z Norských fondů 2014-2021 Odborná péče 

pro vězněné uživatele drog a její následná 

kontinuita po propuštění (formou case 

managementu). Jedná se o výzvu pro 

NNO, které má za cíl podpořit zajištění 

kontinuální odborné péče ze strany NNO, 

která začíná již v období před propuštěním 

a kontinuálně pokračuje po propuštění 

z vězení. 

Plnění úkolu bylo v průběhu r. 2020 

zásadním způsobem ovlivněno pandemií  

COVID-19, která zmařila plánovaná 

pravidelná setkání se zástupci 

mimovězeňských poskytovatelů 

adiktologických služeb jak na půdě 

adiktologické kliniky 1. LF UK v Praze, tak 

v rámci nerealizované celorepublikové 

adiktologické konference. Cíle úkolu pro 

r. 2020 tak nebyly naplněny a možnosti 

osobního jednání s protistranami zůstaly 

omezeny minimálně po část r. 2021. 

(Písemné formy vyjednávání jsou, na 

základě zkušeností OZS, v tomto případě 

málo efektivní.) 

2.54  Vytvořit standard 

ochranného léčení 

12/2020 A) doporučení 

SNN a ČAA 

částečně 

splněno 

částečně SNN vydala základní doporučení 

k ochranným léčením a uveřejnila jej na 

Doporučení SNN 

k ochrannému léčení 

VS ČR – 

financováno 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v ambulantní 

a lůžkové formě. 

B) MSp (GŘ VS) svém webu. Revize celého konceptu 

ochranné léčby je součástí reformy 

psychiatrické péče, do které je 

prostřednictvím účasti v pracovní skupině 

zapojen zástupce SNN. 

Po linii VS ČR byly zahájeny a pokračují 

práce na doporučených postupech pro 

ochranné léčení v průběhu výkonu trestu 

odnětí svobody, přičemž jako jednoho 

z podkladů je využito základního 

doporučení SNN k ochranným léčením. 

Aktivita je financovaná z Norských fondů 

(realizační tým je složen z externích 

odborníků a zaměstnanců VS ČR), a řídí se 

harmonogramem Norských fondů 

(zpracování postupů je plánováno do 

konce 2022). Výstupem budou doporučené 

postupy a vzorový operační manuál. 

protialkoholnímu, 

protitoxikomanickému, 

resp. pro osoby 

s diagnózou 

patologického hráčství  

(snncls.cz/doporuceni-snn-

k-ochrannemu-leceni/) 

Projekt VS ČR financovaný 

z Norských fondů, v rámci 

kterého budou vytvořeny 

doporučené postupy 

a vzorový operační manuál 

z Norských 

fondů 

2.55  Rozšířit oprávnění 

Probační a mediační 

služby provádět 

testování na 

přítomnost 

omamných 

a psychotropních 

látek u odsouzených 

k alternativním 

trestům. 

12/2020 A) MSp  

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno částečně – 

návrh byl 

předložen 

vládě včas, 

průběh 

projednává

ní v 

Poslanecké 

sněmovně 

lze ovlivnit 

pouze 

Předmětný úkol byl splněn schválením 

vládního návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační 

a mediační službě a o změně zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 220/2021 Sb. ve 

své části dvanácté 

obsahuje novelizaci 

zákona č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky 

návykových látek, kde se 

mimo jiné rozšiřuje 

oprávnění probačního 

úředníka, který nově bude 

výslovně oprávněn 

příprava návrhu 

zákona a jeho 

projednávání 

bylo 

financováno 

v rámci 

stávajících 

zdrojů 

https://snncls.cz/doporuceni-snn-k-ochrannemu-leceni/
https://snncls.cz/doporuceni-snn-k-ochrannemu-leceni/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

částečně 

(viz průběh 

realizace 

aktivit) 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí (zákon o Probační a mediační službě), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony.  

Tento návrh byl schválen vládou dne 

08.10.2019, Parlament jej schválil až dne 

25.05.2021, k publikaci ve Sbírce zákonů 

došlo 09.06.2021 (zákon byl publikován 

jako zákon č. 220/2021 Sb.). Účinnosti 

zákon (s výjimkou vybraných ustanovení) 

nabude dne 01.01.2022. 

provádět orientační 

vyšetření (a to i formou 

vyšetření moči) a bude 

oprávněn též iniciovat 

odborné lékařské 

vyšetření. Zároveň bylo 

postaveno na jisto, že 

orientačnímu vyšetření 

a odbornému lékařskému 

vyšetření je povinna 

podrobit se osoba, které 

byl soudem uložen trest 

obecně prospěšných prací 

nebo které bylo soudem 

nebo státním zástupcem 

uloženo vykonat 

společensky prospěšnou 

činnost anebo zdržet se 

požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných 

návykových látek. 

2.56  Rozšířit možnosti 

vzdělávání úředníků 

PMS v oblasti 

závislostí 

a motivačních 

rozhovorů. 

průběžně A) MSp (PMS) částečně 

splněno 

ano Probační a mediační služba se věnuje 

vzdělávání probačních úředníků a asistentů 

v oblasti závislostí průběžně a to jak 

v rámci základního vzdělávání, tak 

i systému dalšího vzdělávání a dále formou 

účasti na konferencích a jiných obdobných 

akcích. Vzhledem k rizikům nákazy COVID-

19 byla řada akcí v r. 2020 zrušena, popř. 

Do první poloviny r. 2023 

je plánována realizace 

10 bloků školicího modulu 

na téma Motivačních 

rozhovorů pro probační 

úředníky. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

posunuta na podzimní měsíce.  

tabulka 3-22: Specifický cíl: Koncepčně uchopit dostupnost a kvalitu adiktologických služeb 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.57  Vytvoření a inovace 

nástrojů stanovení 

sítě adiktologických 

služeb, jejich kvality, 

monitoringu 

a financování. 

08/2021 A) sRVKPP splněno ano V OPK v letech 2016-2021 realizoval 

projekt Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky, který zajišťoval 

podporu procesů a systémových změn 

vedoucích k poskytování provázaných, 

komplexních, dostupných a efektivních 

adiktologických služeb. Konkrétní výstupy 

projektu jsou např.: Standardy odborné 

způsobilosti adiktologických služeb, 

Metodika pro podporu kvality 

v adiktologických službách, Metodika 

sociální práce a síťování v adiktologických 

službách, Metodika praktické aplikace 

nástroje zajištění dostupnosti služeb, 

Komparativní analýza nástrojů financování, 

Komparativní analýza zahraničních modelů 

zajištění kvality adiktologických služeb 

a výběr prvků využitelných v prostředí ČR, 

Analýza systémů zajištění dostupnosti 

Konkrétní výstupy IP RAS 

jsou např.: Standardy 

odborné způsobilosti 

adiktologických služeb 

(www.vlada.cz/assets/ppov

/protidrogova-

politika/certifikace/Standar

dy_odborne_zpusobilosti_a

di-sluzeb_2021.pdf), 

Metodika pro podporu 

kvality v adiktologických 

službách, Metodika sociální 

práce a síťování 

v adiktologických službách, 

Metodika praktické 

aplikace nástroje zajištění 

dostupnosti služeb, 

Komparativní analýza 

nástrojů financování, 

Komparativní analýza 

 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Standardy_odborne_zpusobilosti_adi-sluzeb_2021.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

adiktologických služeb v ČR, Analýza 

informačních systémů a podklady pro revizi 

výkonů v adiktologických službách.  

zahraničních modelů 

zajištění kvality 

adiktologických služeb 

a výběr prvků využitelných 

v prostředí ČR, Analýza 

systémů zajištění 

dostupnosti adiktologických 

služeb v ČR, Analýza 

informačních systémů 

a podklady pro revizi 

výkonů v adiktologických 

službách.  

(www.rozvojadiktologickyc

hsluzeb.cz/vystupy/) 

2.58  Vytvořit koncepci 

systému léčby 

závislosti na tabáku 

a ostatních služeb 

pro odvykání kouření. 

6/2020 A) doporučení 

odborným 

společnostem 

B) MZ, sRVKPP 

částečně 

splněno 

ne Pracovní skupina vytvořená ze zástupců 

SLZT, Center pro závislé na tabáku, Linky 

pro odvykání kouření a Kliniky adiktologie 

VFN vytvořila dokument, který však ještě 

nebyl definitivně schválen v rámci PS ani 

širšího odborného fóra. Práce na 

dokumentu budou pokračovat a po jeho 

finalizaci bude návrh předložen 

MZ/sRVKPP. 

Probíhala pracovní jednání 

a tvorba pracovního 

dokumentu s návrhem 

koncepce. Aktuální verze 

dokumentu je zástupců 

SLZT. 

 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/vystupy/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/vystupy/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

2.59  Zpracovat 

a publikovat 

mezioborové 

doporučené postupy 

pro oblast 

adiktologie. 

12/2021 A) doporučení 

SNN ČLS JEP 

B) doporučení 

ČAA, A.N.O., 

APSS, OSPRCH, 

sRVKPP 

částečně 

splněno 

částečně V červenci 2021 byl otevřen soutěžní 

dialog veřejné zakázky za účelem výběru 

řešitele projektu v programu BETA2 

Technologické agentury ČR č. TIUVCR0004, 

Doporučené klinické postupy v adiktologii. 

Předpokládané zahájení realizace projektu 

je v lednu 2022. 

  

2.60  Podporovat 

zvyšování kvalifikace 

a odbornosti 

pracovníků 

v adiktologických 

službách. 

průběžně A) doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano A.N.O. standardně své členy tomto 

podporuje a prostřednictvím činnosti sekcí 

k tomu motivuje. Podrobnější informace 

o podpoře nejsou k dispozici. 

KAD provozuje vzdělávací on-line moduly 

a realizuje vzdělávací kurzy, mj. pro 

pracovníky v adiktologických službách. 

Podrobnější informace nejsou k dispozici. 

V l. 2019-2021 probíhala pracovní skupina 

KAD a ČAA, která připravila vzdělávací 

program specializačního vzdělávání 

Klinický adiktolog. Vzdělávací spis je 

v současné době schválen MZ a IPVZ a je 

očekáváno jeho vydání ve věstníku MZ 

a v následujícím roce zahájení tohoto 

vzdělávání. 

  

2.61  Integrovat stárnoucí 

uživatele návykových 

látek do koncepčních 

dokumentů v oblasti 

adiktologie (např. síť 

12/2021 A) sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem, 

MZ, MPSV 

částečně 

splněno 

ano Ze strany sRVKPP a SNN ve spolupráci 

s dalšími odbornými společnostmi byla 

vytvořena Koncepce rozvoje sítě 

adiktologických služeb, která byla schválena 

usnesením Rady č. 03/0621 dne 23. června 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

služeb, doporučené 

postupy 

v adiktologii). 

2021. Koncepce se zabývá, mj. dostupností 

služeb v oblasti gerontoadiktologie. 

Projektová příprava projektu v programu 

BETA2 Technologické agentury ČR 

č. TIUVCR0004, Doporučené klinické 

postupy v adiktologie, zahrnuje zpracování 

také doporučených postupů pro oblast 

gerontoadiktologie. Předpokládané 

zahájení realizace projektu je v lednu 2022. 
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3.4.3 Priorita 3: Efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty 

tabulka 3-23: Specifický cíl: Zanalyzovat základní charakteristiky současně existujících legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami a hazardními hrami a navrhnout 

odpovídající opatření 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.1  Monitorovat využití 

internetu pro: 

a) distribuci 

nelegálních 

návykových látek 

včetně 

kontrolovaných 

a nových 

psychoaktivních látek, 

b) distribuci 

psychoaktivních 

léčivých přípravků, 

c) distribuci alkoholu, 

d) hraní hazardních 

her a navrhnout 

řešení případných 

problematických 

otázek, jež budou 

předložena RVKPP. 

12/2020 A) MV (NPC), 

MZ, MF, MF 

(GŘC), MZe 

(SZPI) 

B) sRVKPP 

splněno  ano MF, MZe a MV (NPC) monitorují využití 

internetu v rámci své kompetence, 

nicméně řešení případných 

problematických otázek nebylo RVKPP 

předloženo. 

Ministerstvo financí (O73) ze své činnosti 

průběžně monitoruje legální i (na základě 

podnětů) nelegální aktivity v oblasti hraní 

hazardních her na internetu v rozsahu 

platné legislativy, své správní praxe 

a nastavené spolupráce s Celní správou. 

Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů 

regulace zákona o hazardních hrách 

a souvisejících právní předpisů, který 

analyzoval otázky související 

s provozováním HH prostřednictvím 

internetu obsahoval doporučení řešení 

problematických otázek. 

Monitoring internetu ze strany NPC 

průběžně probíhá, jsou sledovány trendy 

a novinky v oblasti nelegálních drog 

(výskyt NPS, nových způsobů výroby, 

distribuce, zneužití nových pre-

prekursorů, atd.), konkrétní případy jsou 

realizovány v trestním řízení. Výskyt NPS 

V rámci GŘC bylo 

s účinností od 01.07.2021 

organizačně zřízeno 

Samostatné oddělení 076 – 

Kybernetické kriminality 

a forenzní analýzy 

digitálních dat GŘC, jehož 

přímou náplní je mj. i oblast 

kyberkriminality, 

postihování nelegální 

činnosti v rámci 

monitoringu prodeje / 

nákupu návykových látek 

na internetu nebo darknetu. 

Celní správa vykonává 

kontrolní činnost 

u provozování 

internetových hazardních 

her od 01.10.2019, přičemž 

dle organizačního řádu 

celní správy kontrolní 

činnost při internetové hře 

zajišťuje Celní úřad pro 

Plzeňský kraj. Celní správa 

vede řízení o přestupku od 

01.01.2021, kdy ze zákona 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

je hodnocen v rámci risk assessmentu 

prostřednictvím Pracovní skupiny Systém 

včasného varování před novými drogami. 

Návrhy na zařazení těchto látek na 

seznamy kontrolovaných návykových 

látek jsou předkládány k posouzení. PČR 

problematiku kyberkriminality (nejen 

v oblasti drog) dlouhodobě sleduje 

a vyhodnocuje, zaměřuje se nejen na 

prostředí internetu a sociálních sítí, ale 

i na tzv. deep weby (darknet aj.), kde 

zpravidla dochází k realizaci závažné 

trestné činnosti. 

SZPI se věnuje kontrole internetového 

prodeje lihovin průběžně. V rámci 

kontroly internetu SZPI u alkoholických 

nápojů mimo požadavky na bezpečnost, 

jakost a označování prověřuje i podmínky 

v zákoně č. 65/2017 Sb., zákoně 

č. 307/2013 Sb. a č. 455/1991 Sb. 

SZPI má kompetenci kontrolovat 

dodržování podmínek při prodeji 

alkoholických nápojů prostřednictvím 

prostředků komunikace na dálku 

(§ 15 odst. 1 až 3 zákona č. 65/2017 Sb.) 

a provádět další činnosti SZPI dle tohoto 

zákona. U alkoholických nápojů není 

nastaven systém, jakým by měl prodejce 

ověřovat věk. SZPI ověřuje funkčnost 

systému, který si prodejce alkoholických 

je touto činností pověřen 

Celní úřad pro Plzeňský 

kraj. 

Dnem 3. června 2021 

nabylo účinnosti Nařízení 

vlády č. 184/2021 Sb., ze 

dne 19.04.2021, kterým se 

změnilo Nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., 

o seznamech návykových 

látek, ve znění pozdějších 

předpisů. Touto novelou 

bylo na seznam zařazeno 

49 nových látek. V aktivitě 

se průběžně pokračuje 

a v současné době se 

pracuje na zařazení dalších 

více než 300 nových látek. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

nápojů prostřednictvím prostředku 

komunikace na dálku stanovil sám. Prodej 

je vyloučen osobám mladším 18 let 

pouze tehdy, pokud se prokáže, že se 

alkoholický nápoj k osobě mladší 18 let 

vůbec nedostane. SZPI tak prověřuje celý 

systém, např. jakým způsobem si může 

spotřebitel alkoholické nápoje 

vyzvednout nebo nechat zaslat, zda jsou 

nastaveny smlouvy s dopravcem, který je 

pak povinen ověřit věk osoby, která 

zásilku převezme atp. SZPI k tomuto 

účelu využívá např. nezletilé figuranty 

(v případě kdy je třeba ověřit, zda 

doručovací společnost předá, či nepředá 

zásilku s alkoholem nezletilé osobě). 

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. 

může kontrolní orgán k účasti na kontrole 

v zájmu dosažení jejího účelu přizvat 

fyzickou osobu. Pokud je cílem nebo 

zájmem kontroly prověřit, zda je při 

prodeji alkoholických nápojů 

prostřednictvím prostředku komunikace 

na dálku vyloučen jejich prodej osobám 

mladším 18 let, může být přizvanou 

osobou osoba mladší 18 let a SZPI tyto 

osoby příležitostně využívá. 

SZPI prováděla také monitoring, zda 

může nezletilá osoba k nákupu 

alkoholických nápojů využívat výdejní 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

boxy (např. ALZA BOX, ALZA POINT, 

COOP BOXY, ROHLIK POINT). 

Provozovatelé těchto boxů neumožňují 

nákup alkoholických nápojů 

prostřednictvím těchto boxů z důvodu, že 

tento systém neumožňuje ověřit věk. 

GŘC zřídilo s účinností od 01.07.2021 

samostatné oddělení Kybernetické 

kriminality a forenzní analýzy digitálních 

dat GŘC, jehož přímou náplní jsou mj. 

oblasti kyberkriminality, postihování 

nelegální činnosti v rámci monitoringu 

prodeje/nákupu návykových látek na 

internetu nebo darknetu; operativní 

pronikání, další vyhledávání 

a dokumentování informací o trestné 

činnosti páchané v zájmovém prostředí 

latentních sítí darknet a prostředí 

informačních a komunikačních 

technologií včetně počítačových sítí; 

zajišťování a správa virtuálních měn; 

zajišťování obsahu webových stránek, 

uživatelských profilů sociálních sítí 

a obsahu latentních sítí darknet pro účely 

trestního řízení. 

3.2  Průběžně 

monitorovat 

a analyzovat 

současnou situaci v 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

oblastech: 

 3.2.1    legálního trhu 

s tabákovými 

výrobky 

s charakteristic

kou příchutí 

jinou než 

tabákovou, 

06/2021 A) SZPI  

B) SZÚ, KAD  

částečně 

splněno 

ano Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

předložen výzkumný projekt, který by se 

zabýval monitorováním a analýzou trhu.  

Kontrolní orgán předpokládá, že většina 

mentolových cigaret a tabáku k ručnímu 

balení cigaret byla z trhu stažena. 

Z výsledků mimořádné kontrolní akce 

SZPI vyplývá, že v tržní síti nedochází 

k porušování zákazu uvádění na trh 

cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret 

s mentolovou charakteristickou příchutí. 

Současně se na trhu objevily cigarety 

s inovovanou recepturou s podstatně 

sníženým obsahem mentolu a dalších 

přísad. SZPI se domnívá, že výrobky 

přesto mohou mít charakteristickou 

příchuť a že musí být předmětem 

procedury pro určení charakteristické 

příchutě dle nařízení (EU) 2016/779. 

Proceduru týkající se výrobků společnosti 

JTI zahájilo Švédsko, a protože stejné 

výrobky jsou i na českém trhu, SZPI bude 

následně implementovat švédské 

rozhodnutí. SZPI vede další dvě 

procedury dle nařízení (EU) 2016/779 se 

společností IMPERIAL TOBACCO Limited 

a společností British American Tobacco 

Výstupy studie KAD 

zpracované formou 

odborných článků: 

https://www.aplp.cz/wp-

content/uploads/2020/07/K

ulhanek3.pdf 

https://adiktologie-

journal.eu/wp-

content/uploads/2021/09/2

1_016_Kulhanek_na-

web.pdf 

 

https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Kulhanek3.pdf
https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Kulhanek3.pdf
https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Kulhanek3.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(Czech Republic) s.r.o., jejichž výrobky 

jsou uváděny na trh v ČR. 

V rámci KAD EAC bylo provedeno 

mapování dopadu zákazu mentolových 

příchutí tabáku na reklamu tabákových 

výrobků v ČR. Výstupy zpracovány 

formou odborných článků. 

 3.2.2    trhu 

s elektronickým

i cigaretami se 

zaměřením na 

náplně 

s charakteristic

kou příchutí,  

06/2021 A) MZ 

(KHS/SZÚ)  

B) SZÚ, KAD  

částečně 

splněno 

ano Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

předložen výzkumný projekt, který by se 

zabýval monitorováním a analýzou trhu.  

Údaje o elektronických cigaretách, včetně 

náplní s charakteristickou příchutí, jsou 

dostupné kontrolním orgánům 

prostřednictvím notifikací výrobců 

a dovozců těchto výrobků, které jsou 

uloženy v systému EU-CEG, a jsou 

analyzovány dle potřeb státního 

zdravotního dozoru.  

KAD EAC průběžně sleduje komerční 

nabídku nových typů zařízení (ENDS, 

ENNDS, zahřívaných tabákových výrobků 

a dalších) na českém trhu a o nových 

zjištěních informuje odborníky (z oblasti 

protidrogové politiky, veřejné správy, 

adiktologie, prevence, výzkumu atd.) 

Výstupy jsou předkládány 

ve formě závěrečné zprávy 

projektu donátorům 

finančních prostředků 

prostřednictvím dotačních 

titulů protidrogové politiky. 

 

 3.2.3    nelegálního 

trhu 

s alkoholem, 

06/2021 A) MF (GŘC) 

B) MV, MZ, 

sRVKPP 

splněno ano Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

předložen výzkumný projekt, který by se 

zabýval monitorováním a analýzou trhu.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Současný stav v oblasti nelegálního 

alkoholu je orgány celní správy přísně 

kontrolovaný a monitorovaný, a je 

dlouhodobě stagnující.  

V kontextu dříve uvedených skutečností 

a s ohledem na dopady pandemie 

COVID-19 přinesl r. 2020 a r. 2021 

zásadní změny ve spotřebitelském 

chování, kdy možnost pořízení nejen 

lihovin, ale i piva, vína a meziproduktů se 

naskýtá pouze v oficiální obchodní síti. 

Bylo možno vypozorovat snížené 

uplatnění potencionálně tzv. 

mimobilančního lihu.  

 3.2.4    trhu 

s nelegálními 

návykovými 

látkami, 

12/2021 A) MV (NPC) 

B) sRVKPP MF 

(GŘC), MSp 

(IKSP) 

splněno ano Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl 

předložen výzkumný projekt, který by se 

zabýval monitorováním a analýzou trhu.  

Aktuální trendy v drogové problematice 

(výskyt NPS, nových způsobů výroby, 

distribuce, zneužití nových pre-

prekursorů, atd.) jsou průběžně ze strany 

NPC sledovány a jsou přijímána potřebná 

opatření. Monitoring probíhá i na bázi 

spolupráce a komunikace s dotčenými 

subjekty, které obchodují s chemickými 

látkami (prekurzory drog). 

Trendy v oblasti drogové kriminality 

sleduje IKSP dlouhodobě a kontinuálně, 

ať již v rámci specificky zaměřených 

S účinností od 13. 12. 2020 

byly do dvou Nařízení 

Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 273/2004, 

o prekurzorech drog, 

a Nařízení Rady (ES) 

č. 111/2005, kterým se 

stanoví pravidla pro 

sledování obchodu 

s prekurzory drog mezi Unií 

a třetími zeměmi doplněno 

i na základě tlaku ČR 6 

nových prekursorů drog do 

kategorie 1A, především od 

13.01.2021 byl nově  

Výzkumné 

aktivity IKSP 

v této oblasti 

jsou převážně 

hrazeny 

z běžného 

rozpočtu IKSP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

výzkumných úkolů, nebo jako součást 

každoročně zpracovávané analýzy trendů 

kriminality v ČR. V této oblasti udržuje 

kontinuální spolupráci zejména s NPC. 

zařazen do kategorie 2A 

červený fosfor, který je 

zneužíván k nelegální 

výrobě metamfetaminu.  

Průběžně probíhá 

komunikace se soukromými 

subjekty, které vyrábějí 

nebo obchodují se 

zájmovými chemickými 

látkami a setrvalou edukací 

obchodníků se daří včas 

identifikovat podezřelé 

poptávky a objednávky, 

které následně nejsou 

realizovány. 

 3.2.5    nelegálního 

trhu s HH, 

u nelegálních 

land based HH, 

včetně 

evidence jejich 

geografického 

rozložení. 

05/2020 A) MF (GŘC)  

B) sRVKPP, MF 

splněno ano Vývoj v hodnoceném období v oblasti 

nelegálně provozovaných hazardních her 

směřoval postupně směrem 

k provozování hazardních her do on-line 

světa, za zapojení virtuálních měn. 

V oblasti provozovatelů tzv. land based 

HH se GŘC setkává nadále se stejnými 

subjekty, resp. i se stejnými místy výskytu 

provozování land based HH.  

Za účelem efektivního výkonu kontroly 

a dozoru nad provozováním HH na území 

ČR byl v rámci GŘC vytvořen analytický 

nástroj na parametru geografického 

informačního systému (GIS), kdy se 

v rámci GŘC byl vytvořen 

analytický nástroj na 

parametru geografického 

informačního systému (GIS) 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v budoucnu předpokládá jeho napojení 

na GIS „Mapa kriminality“ Policie ČR. 

3.3  Vyhodnocovat interní 

a externí studie 

týkající se průzkumu 

trhu a preferencí 

různých 

spotřebitelských 

skupin ohledně složek 

a emisí, které 

předkládá tabákový 

průmysl v návaznosti 

na právní úpravu 

transponující směrnici 

č. 2014/40/EU. 

průběžně A) MZe (SZPI)  

B) MZ (SZÚ)  

částečně 

splněno 

ano Studie předkládané hospodářskými 

subjekty prostřednictvím EU-CEG jsou 

hodnoceny průběžně při kontrole splnění 

informační povinnosti u jednotlivých 

tabákových výrobků. Zvláštní pozornost 

je věnována studiím při notifikaci nových 

tabákových výrobků, kdy jsou tyto studie 

bezpodmínečnou součástí oznámení, 

s ohledem na to, že užívání nových 

tabákových výrobků počítá se změnou 

spotřebitelského chování a také kvůli 

atraktivnosti těchto výrobků pro mladší 

věkové kategorie. Při oznámení záměru 

uvádět na trh nový tabákový výrobek je 

ověřeno, zda jsou v hlášení v EU-CEG 

doloženy všechny povinné údaje, včetně 

dostupných studií. V případě chybějících 

údajů probíhá komunikace 

s oznamovatelem.  

Z důvodů omezených personálních 

kapacit (nedošlo k personálnímu posílení 

SZPI) nevyhodnocuje SZPI systematicky 

všechny doložené studie. 

SZPI průběžně hodnotí 

studie předkládané 

hospodářskými subjekty 

prostřednictvím EU-CEG, 

a to s důrazem na případy 

notifikací nových 

tabákových výrobků. 

 

3.4  Vytvořit metodiku na 

zjišťování míry 

a struktury 

sekundární drogové 

12/2020 A) MSp (IKSP) 

B) MV 

splněno ano Metodika je hlavním výsledkem výzkumu 

IKSP s názvem Možnosti zjišťování míry 

a struktury sekundární drogové kriminality 

v podmínkách České republiky, který byl 

Metodika byla předána 

provozovateli příslušného 

informačního systému 

(Policejní prezidium PČR), 

Tříletý výzkum 

IKSP byl 

podpořen 

z Programu 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

kriminality v ČR. v letech 2017–2019 realizován 

s podporou z Programu bezpečnostního 

výzkumu ČR v letech 2015–2020 

(poskytovatel MV, identifikační kód 

projektu VI20172019053). Metodika byla 

v prosinci 2019 certifikována Policejním 

prezidiem ČR, evidenční číslo osvědčení: 

3/2019. 

v součinnosti s NPC 

probíhají jednání o její 

implementaci do praxe. 

Metodika byla představena 

na relevantních fórech 

(RVKPP, RVPPK, odborné 

společnosti). Poznatky 

z výzkumu jsou průběžně 

publikovány (monografie 

Roubalová, M. a kol.: 

Možnosti zjišťování míry 

a struktury sekundární 

drogové kriminality 

v podmínkách České 

republiky. IKSP, Praha 2019, 

ISBN 978-80-7338-180-6 

(www.ok.cz/iksp/docs/455.p

df); články v odborných 

časopisech) a prezentovány 

na odborných akcích v ČR 

i v zahraničí (Kriminologické 

dny, výroční konference 

ESC, ISSDP, ESSD). 

bezpečnostního 

výzkumu ČR 

v letech 2015-

2020 

(poskytovatel 

MV) celkovou 

částkou ve výši 

1 964 000 Kč 

(skutečně 

vyčerpáno 

1 962 454 Kč). 

3.5  Porovnat stávající 

počet předepisujících 

lékařů a počet 

předepisujících lékařů 

po zavedení 

elektronické 

preskripce na léčivé 

12/2020 A) MZ (SÚKL) nesplněno ne Novela zákona o návykových látkách 

zavádějící elektronickou preskripci na 

léčivé přípravky z příloh č. 1 a 5 nařízení 

vlády o seznamech návykových látek byla 

schválena PSP a ratifikována prezidentem 

ČR dne 27.09.2021. Účinnost elektronické 

preskripce těchto léčivých přípravků je od 

  

http://www.ok.cz/iksp/docs/455.pdf
http://www.ok.cz/iksp/docs/455.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

přípravky z příloh 

1 a 5 nařízení vlády č. 

463/2013 Sb., 

o seznamech 

návykových látek, ve 

znění pozdějších 

předpisů. 

01.01.2022. Reálná možnost porovnání je 

na konci r. 2022. 

3.6  Zanalyzovat lékové 

záznamy pacientů 

z hlediska délky 

terapie léčivými 

přípravky s obsahem 

psychoaktivních látek 

a navrhnout opatření 

na racionalizaci 

terapie. 

12/2020 A) MZ (SÚKL) 

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem, 

ČLnK 

nesplněno ne Informace o délce terapie není položkou, 

která by byla na e-receptech uváděna 

a evidována. Aktivita tak nebyla 

realizována.  
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tabulka 3-24: Specifický cíl: Vyhodnotit a posílit účinnost legislativy v oblasti efektivní regulace trhů s návykovými látkami, prekurzorů drog a hazardních her 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

V oblasti návykových látek obecně 

3.7  Vyhodnotit dopady 

zákona č. 65/2017 

Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými 

účinky návykových 

látek, tuto zprávu 

předložit RVKPP. 

12/2021 A) MZ 

B) sRVKPP, MV, 

MPO, MF, MZe 

atd. 

nesplněno ne Na MZ jsou průběžně shromažďovány 

informace/podněty z aplikační praxe 

a dostupná data. Dopady nebyly 

vyhodnoceny.  

KAD EAC realizovalo studii o vlivu 

legislativní změny na vzorce užívání 

tabáku a motivaci k odvykání kouření. 

Výsledky byly publikovány ve formě 

výzkumného článku. 

Výsledky studie KAD 

publikovány ve formě 

odborného článku: 

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3

1832643/ 

 

3.8  Vyhodnotit účinnost 

legislativních 

opatření v oblasti 

řízení pod vlivem 

návykových látek. 

Tuto analýzu 

předložit RVKPP 

a případně navrhnout 

novelizaci příslušné 

legislativy. 

12/2020 A) MV 

B) MZ, sRVKPP, 

MD 

částečně 

splněno 

ano Účinnost legislativních opatření v oblasti 

řízení pod vlivem návykových látek je 

každoročně vyhodnocována v rámci 

Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu. Na základě vyhodnocení plnění 

opatření Národní strategie BESIP byla 

zpracována novela zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, kde bylo 

navrženo zpřísnění pokut a zákazů řízení 

za řízení pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek či pokud řidič odmítne 

vyšetření na alkohol/jinou návykovou 

látku. Návrh byl předložen PSP v srpnu 

2020, ale nebyl projednán.  

Návrhem také dochází k vypuštění 

skutkové podstaty spočívající v řízení ve 

stavu vylučujícím způsobilost, kterou si 

řidič způsobil požitím alkoholického 

Účinnost legislativních 

opatření v oblasti řízení pod 

vlivem návykových látek je 

každoročně 

vyhodnocována v rámci 

Národní strategie 

bezpečnosti silničního 

provozu 

(www.ibesip.cz/Pro-

odborniky/Narodni-

strategie-BESIP/Plneni-

strategie) 

Návrh zákona: Sněmovní 

tisk 987 

(www.psp.cz/sqw/historie.s

qw?o=8&T=987) 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31832643/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31832643/
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Plneni-strategie
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Plneni-strategie
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Plneni-strategie
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Plneni-strategie
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.psp.cz/sqw/historie.sqw%3fo=8&T=987
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.psp.cz/sqw/historie.sqw%3fo=8&T=987
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

nápoje nebo užitím jiné návykové látky. 

Na základě novely trestního řádu (zákon 

č. 220/2021 Sb.) byl zaveden systém 

terapeutického programu pro řidiče, 

tj. státní zástupce může rozhodnout 

o podmíněném odložení návrhu na 

potrestání nebo podmíněně zastavit 

trestní stíhání, pokud se podezřelý 

zaváže, že se během zkušební doby zdrží 

řízení motorových vozidel, a může mu 

uložit povinnost podrobit se 

terapeutickému programu. 

Analýza nebyla předložena na jednání 

RVKPP.  

3.9  Zmapovat legislativní 

opatření v souvislosti 

s novými 

psychoaktivními 

látkami v ostatních 

zemích (např. 

dočasné omezení 

zacházení/uvádění na 

trh) a posoudit 

možnost jejich 

implementace v ČR. 

12/2020 A) MZ, sRVKPP 

B) MV, MF 

(GŘC) 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována.   

3.10  Analyzovat 

současnou 

legislativní definici 

OPL a související 

12/2020 A) MZ 

B) sRVKPP, MV 

částečně 

splněno 

ne Rizika spojená se zařazováním látek na 

seznam OPL jsou definována nařízením 

vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 

návykových látek, které nejsou součástí 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

rizika spojená se 

zařazováním látek na 

seznam OPL. 

seznamů mezinárodních úmluv.  

Nová definice OPL je součástí novelizace 

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, s účinností od 01.01.2022. Nová 

definice NL: „návykovými látkami 

omamné látky a psychotropní látky 

přírodního nebo syntetického původu, 

které mají psychoaktivní účinky 

a současně jsou uvedeny v některé 

z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády 

o seznamu návykových látek, s výjimkou 

látky konopí extrakt a tinktura, která 

obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny 

tetrahydrokanabinolů a splňuje 

podmínku bezpečnosti podle zákona 

o obecné bezpečnosti výrobků.“ 

3.11  Vyhodnotit možnost 

legislativního 

ukotvení systému 

včasného varování v 

ČR před novými 

psychoaktivními 

látkami. 

12/2021 A) MZ nesplněno ne Možnost legislativního ukotvení systému 

včasného varování v ČR před novými 

psychoaktivními látkami nebyla 

vyhodnocena. Doposud není zcela jasný 

záměr ukotvení NMS jako řídícího orgánu 

PS Systém včasného varování 

před novými drogami z důvodu 

systemizačních opatření na ÚV ČR. 

  

3.12  Zhodnocení právní 

úpravy reklamy na 

návykové látky ve 

veřejném prostoru, 

se zaměřením na 

12/2020 A) MZ 

B) MV, sRVKPP 

nesplněno ne MZ sbírá podněty a analyzuje efektivitu 

postihu reklamy na konopí zejména ze 

strany magistrátu hl. m. Prahy. S ohledem 

na další aktivity a personální důvody 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

marihuanu. nebyla aktivita splněna. 

3.13  Analyzovat aktuální 

politiku zdanění HH, 

alkoholu, tabákových 

výrobků a případně 

navrhnout úpravu. 

10/2021 A) MF 

B) sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano Od 01.01.2020 došlo k zvýšení sazeb daní 

u některých hazardních her.  

Následně byla vládou ČR v září 2021 

schválena analýza MF Hodnocení dopadů 

regulace zákona o hazardních hrách 

a souvisejících právní předpisů, Příloha 

č. 14 obsahuje analýzu zdanění 

provozování hazardních her, včetně 

variantního doporučení řešení 

problematických otázek. 

K 01.01.2020 došlo ke zvýšení sazeb 

spotřební daně z lihu. 

Poměrně výrazné zvýšení sazeb spotřební 

daně z lihu bylo navrženo za účelem 

zvýšení příjmů státního rozpočtu 

a zohlednění negativních zdravotních 

a sociálních důsledků konzumace 

v návaznosti na jednání s Ministerstvem 

zdravotnictví, 

a dále v návaznosti na mezinárodní 

doporučení (OECD, WHO), přičemž 

v případě navýšení spotřební daně z lihu 

bylo zdravotní hledisko definováno jako 

primární. Informace o analýze aktuální 

politiky zdanění alkoholu, která by úpravě 

předcházela, nejsou k dispozici. 

Vyhodnocování výše zdanění v případě 

alkoholických nápojů probíhá průběžně 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

s ohledem na předpisy EU v oblasti 

spotřebních daní a míru zdanění 

obdobných výrobků v okolních členských 

státech. 

3.14  Pravidelně navyšovat 

sazby spotřební daně 

z tabákových 

výrobků při 

respektování 

diferenciace podle 

míry škodlivosti 

jednotlivých výrobků 

pro společnost. 

2020 

2021 

A) MF 

B) sRVKPP, MZe, 

MZ 

částečně 

splněno 

ano Zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní, byl 

schválen tříletý harmonogram 

postupného navyšování sazeb spotřební 

daně z tabákových výrobků, ze surového 

tabáku a zahřívaných tabákových výrobků 

na období let 2021–2023. 

V letech 2022 a 2023 pak bude navýšení 

spotřební daně již dříve plánovaných cca 

5 % u všech produktů. Informace 

o zohledňování diferenciace podle míry 

škodlivosti jednotlivých výrobků pro 

společnost nejsou k dispozici. 

Dne 1. března 2020 došlo 

k jednorázovému 

skokovému nárůstu sazeb 

spotřební daně u všech 

dotčených tabákových 

komodit o cca 10 % (cca 

o 13 Kč na krabičku 

20 cigaret).  

Od 01.02.2021 byly sazby 

spotřební daně navýšeny 

o 10 %, což se v případě 

cigaret projevilo nárůstem 

cen pro konečného 

spotřebitele od o cca 

dalších 8 Kč na krabičku 20 

ks cigaret oproti 

původnímu návrhu, který 

počítal s navýšením sazeb 

v r. 2021 o 5 %.  

Sazba spotřební daně ze 

zahřívaného tabáku se 

zvýšila ze současných 

2,46 Kč/g na 2,721 Kč/g.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

V oblasti tabáku a alkoholu 

3.15  Vyhodnotit rozsah 

problému pasivního 

kouření v bytových 

domech, ubytovnách, 

pobytových 

zařízeních sociálních 

služeb a zařízeních 

institucionální 

výchovy, navrhnout 

případné možnosti 

efektivnějšího řešení 

tohoto problému a 

analyzovat možnost 

rozšíření zákazů 

kouření na další typy 

veřejných míst a 

pracoviště. 

12/2021 A) MZ, MPSV 

B) MV, sRVKPP, 

SMO ČR, AK ČR, 

doporučení 

odborným 

společnostem  

nesplněno ne Na MZ jsou průběžně shromažďovány 

informace/podněty z aplikační praxe. 

V prostředí pobytových sociálních 

zařízení a zdravotnických služeb, na 

pracovišti apod. je problematika 

pasivního kouření řešena vyhrazenými 

místy pro kouření, popř. zákazem 

kouření. V bytových domech, ubytovnách 

apod., kde je vlastníkem soukromá osoba 

není téma nijak řešeno. 

Z důvodu nedostatku dat/studií k tomuto 

tématu nebyl rozsah problému pasivního 

kouření vyhodnocen.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.16  Novelizovat zákon 

č. 110/1997 Sb., 

o potravinách 

a tabákových 

výrobcích vzhledem 

k potřebě adaptace 

předpisu Evropské 

unie: prováděcí 

nařízení Komise (EU) 

2018/574 a prováděcí 

rozhodnutí Komise 

(EU) 2018/576, 

zejména: 

 stanovit Státní 

zemědělskou 

a potravinářskou 

inspekci 

národním 

správcem 

uložiště dat 

s přístupem do 

evropského 

systému uložišť 

dat v souvislosti 

se zajišťováním 

povinné 

sledovatelnosti 

tabákových 

výrobků, 

 určit STÁTNÍ 

TISKÁRNU 

CENIN, s. p., 

vydavatelem 

jedinečného 

identifikátoru 

pro tabákové 

výrobky, 

 upřesnit 

12/2019 A) MZe splněno částečně Zákon č. 110/1997 Sb. byl novelizován 

zákonem č. 174/2021 Sb. Parlamentu ČR, 

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích 

a o změně  a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 

Zákon byl schválen dne 13.04.2021 

a publikován ve Sbírce zákonů v částce 

71/2021 Sb. pod číslem zákona 174/2021 

Sb. dne 27.04.2021 (účinnost od 

12.05.2021). 

Novelizací zákona byla mj. 

zajištěna implementace 

ustanovení směrnice 

2014/40/EU, podle které 

mají ČS mj. povinnost 

stanovit vydavatele 

jedinečných identifikátorů, 

kterým byla stanovena 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 

s.p., a národního správce 

úložiště dat. Tím byla 

stanovena SZPI. Dále byla 

na podnět MZ upřesněna 

ustanovení týkající se 

elektronických cigaret 

a náhradních náplní do nich 

tak, aby odpovídala 

aplikační praxi. 

Byla zavedena definice 

nikotinových sáčků bez 

obsahu tabáku a povinností 

při uvádění na trh, což je 

nezbytná reakce na 

nedávné uvedení těchto 

inovovaných výrobků na 

český trh. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.17  Novelizovat vyhlášku  

č. 261/2016 Sb., 

o tabákových 

výrobcích, 

v návaznosti na nově 

přijatou sekundární 

legislativu ke 

směrnici 2014/40/EU. 

12/2020  A) MZe splněno částečně Požadavky vycházející z nově přijaté 

sekundární legislativy ke směrnici 

2014/40/EU jsou adaptovány novelou 

zákona č. 110/1997 Sb. (viz aktivita 3.16). 

Zákon implementuje požadavky 

prováděcího nařízení Komise (EU) 

2018/574 a prováděcího rozhodnutí 

Komise (EU) 2018/576. Zejména se jedná 

o ustanovení, která ustanovují SZPI 

národním správcem uložiště dat 

s přístupem do evropského systému 

uložišť dat v souvislosti se zajišťováním 

povinné sledovatelnosti tabákových 

výrobků a přidělení dalších pravomocí, 

a dále o určení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, 

s. p., vydavatelem jedinečného 

identifikátoru pro tabákové výrobky, SZPI 

je také novelou určena příslušným 

orgánem pro postupy podle prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 

18. května 2016, kterým se stanoví 

jednotná pravidla k postupům pro určení 

toho, zda má tabákový výrobek 

charakteristickou příchuť. 

  

3.18  Implementovat 

Protokol 

o odstranění 

nezákonného 

obchodu 

s tabákovými výrobky 

2021 A) MF (GŘC) 

B) MF, MZe 

nesplněno ne ČR stala smluvní stranou Protokolu 

o odstranění nezákonného obchodu 

s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy 

WHO o kontrole tabáku v ČR dne 

10. října 2019. Důležitou součástí 

Protokolu je mj. zavedení globálního 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Rámcové úmluvy 

WHO o kontrole 

tabáku v ČR. 

režimu sledování, který bude umožňovat 

sledování a pohyb tabákových výrobků 

a přispěje tak k minimalizování 

nezákonných praktik s tabákovými 

výrobky. Systém sledovatelnosti 

tabákových výrobků byl v Evropské unii 

zahájen 20.05.2019. 

GŘC se aktivně účastní veškerých jednání 

k implementaci protokolu a aktivně se 

zapojilo do plnění úkolů protokolu spolu 

s koordinací rozdělení jednotlivých věcně 

příslušných ustanovení: v kontextu FCTC 

protokolu. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.19  Vyhodnotit možnosti 

dalšího snižování 

místní a časové 

dostupnosti 

tabákových 

a souvisejících 

výrobků 

a alkoholických 

nápojů (z hlediska 

množství míst 

prodeje, jejich 

vystavení v místě 

prodeje, časového 

omezení prodeje, 

licencování prodejců 

alkoholu), včetně 

vyhodnocení dopadů 

podnikatelské 

prostředí a další 

dotčené subjekty. 

12/2021 A) MZ, sRVKPP 

B) MZe, MF, 

MPO, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne Možnosti dalšího snižování dostupnosti 

nebyly vyhodnoceny. 

Na MZ jsou průběžně shromažďovány 

informace/podněty z aplikační praxe 

a dostupná data. 

MZe, MF a MPO se domnívá, že 

požadavky stávající legislativy lze, spolu 

s dalšími aktivitami výrobců alkoholu 

(např. preventivní programy, 

samoregulace), považovat v současné 

době za plně dostačující. 

  

V oblasti hazardních her 

3.20  Vyhodnotit 

implementaci zákona 

č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, 

tuto analýzu 

předložit RVKPP 

a případně navrhnout 

novelizaci ZHH 

12/2021 
A) MF 

B) MSp, MV 

částečně 

splněno 

ano Zástupci OPK, MF a MSp na společném 

jednání otevřeli otázku novelizace TZ. 

Vláda ČR v září 2021 schválila analýzu MF 

Hodnocení dopadů regulace zákona 

o hazardních hrách a souvisejících právní 

předpisů. Materiál nebyl předložen na 

jednání RVKPP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a novelizaci TZ. 

3.21  Provést analýzu 

účinnosti opatření 

regulace tzv. 

chráněných budov: 

 vyhodnotit 

vhodnost 

současné úpravy 

a rozsahu 

prostorů, ve 

kterých 

nemohou být 

provozovány 

hazardní hry, 

uvedené v § 13 

ZHH, tedy tzv. 

chráněných 

budov, a to 

i s ohledem na 

potřeby obcí, 

 zhodnotit využití 

chráněných 

budov při 

stanovování 

regulace 

místními 

samosprávami 

prostřednictvím 

obecně 

závazných 

05/2020 A) MF 

B) MF (GŘC), 

MV, SMO ČR 

splněno ne Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

MF Hodnocení dopadů regulace zákona 

o hazardních hrách a souvisejících právní 

předpisů. V rámci tohoto materiálu byly 

analyzovány také otázky související 

s provozováním hazardních her, 

vč. analýzy jejich rizikovosti. Materiál 

obsahuje možné varianty či doporučení 

problematických otázek, vč. tzv. 

chráněných budov (Příloha materiálu č. 2 

Obecná ustanovení, 1.3 body ix. a x.). 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

vyhlášek, nebo 

jiných 

regulatorních 

dokumentů 

rovněž ve vazbě 

bezpečnostní 

rizika v blízkosti 

herních prostorů, 

 zvážení možných 

výkladů pojmu 

chráněný 

prostor/chráněn

á budova a jejich 

rozsahu 

a případné 

navrhnutí 

vhodné právní 

úpravy těchto 

zákonem 

chráněných 

budov. 

tabulka 3-25: Specifický cíl: Posílit využívání kontrolních nástrojů za účelem snížení dostupnosti návykových látek, prekurzorů drog a hazardních her 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 



Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 

159 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.22  Koordinovat a 

pravidelně hodnotit 

kontrolní činnosti 

kontrolních orgánů 

a případně navrhnout 

další nelegislativní 

opatření vedoucí 

k posílení 

vymahatelnosti 

zákona č. 65/2017 

Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými 

účinky návykových 

látek.  

průběžně A) MZ 

B) MV, MPO, 

MZe, MF (GŘC), 

MŠMT, MPSV a 

dozorové 

orgány (ČOI, 

KHS, SZPI, ČŠI), 

sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano MZ podle potřeby průběžně konzultuje 

s kontrolními orgány dílčí záležitosti 

vyplývající z aplikační praxe zákona 

č. 65/2017 Sb. 

V dubnu 2021 proběhlo koordinační 

jednání MZ, SZPI a ČOI ohledně prodeje 

tabákových výrobků na dálku. 

MZ se také účastní koordinačních jednání 

ke kontrolní akci HAD 2019–2021, na 

kterých prostřednictvím KHS participuje. 

V rámci MPS KOTA mohou zástupci věcně 

dotčených rezortů rovněž komunikovat 

případné potřeby z hlediska zajištění 

kontrolní činnosti. 

Zákonem č. 220/2021 Sb. byla posílena 

kontrolní pravomoc Probační a mediační 

služby podle zákona č. 65/2017 Sb. 

Ve spolupráci s GIBS byla zpracována též 

novelizace zákona č. 65/2017 Sb. posilující 

kontrolní činnost této složky. Novelizace 

však již nebyla projednána Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky. 

ČOI aktivně kontrolovala dodržování 

zákona č. 65/2017 Sb. a využívala při tom 

institutu přizvané osoby mladší 18 let 

k realizaci kontrolního nákupu. ČOI 

zveřejňovala prostřednictvím svých 

webových stránek mj. pravidelné čtvrtletní 

zprávy o výsledcích výkonu dozoru. Roční 

Výroční zprávy ČOI: 

www.coi.cz/o-coi/vyrocni-

zpravy/ 

 

https://www.coi.cz/o-coi/vyrocni-zpravy/
https://www.coi.cz/o-coi/vyrocni-zpravy/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

vyhodnocení výkonu dozoru je pak vždy 

uvedeno ve výroční zprávě o činnosti ČOI 

za příslušný rok. ČOI se aktivně podílela 

na přípravách a realizacích mimořádných 

kontrolních akcí HAD a aktivně 

spolupracovala s dalšími orgány dozoru. 

3.23  Koordinovat, zajistit 

a pravidelně hodnotit 

kontrolní činnosti 

kontrolních orgánů v 

souvislosti se 

zákonem č. 110/1997 

Sb., o potravinách 

a tabákových 

výrobcích, a jeho 

prováděcími předpisy 

a případně navrhnout 

další nelegislativní 

opatření. Zprávu 

o zajištění 

a vyhodnocení 

kontrolní činnosti 

předložit jednou 

ročně na jednání 

RVKPP. 

průběžně, 

zpráva 

o plnění: 

04/2020 

04/2021 

04/2022 

A) MZe 

B) MZ, SZPI 

 

splněno částečně SZPI se zaměřuje na průběžnou kontrolu 

povinností vztahujících se k uvádění na trh 

tabákových výrobků. S ohledem na 

důsledky pandemie COVID-19 na činnost 

(včetně provádění kontrol) dotčených 

vnitrostátních orgánů byla na jednání 

RVKPP dne 23.06.2021 pro informaci 

předložena Zpráva MZe o zajištění 

a vyhodnocení kontrolní činnosti 

v souvislosti se zákonem č. 110/1997 Sb. za 

roky 2019 a 2020. 

Obecně lze konstatovat, že MZe a MZ ve 

spolupráci s dozorovými orgány situaci 

v dané oblasti průběžně monitorují, 

systém kontrolní činnosti je plně funkční 

a další nelegislativní opatření v návaznosti 

na uvedená zjištění v současnosti 

nepřipravují. 

MZe a MZ ve spolupráci 

s dozorovými orgány 

průběžně monitorují situaci 

v dané oblasti. 

 

3.24  Koordinovat 

a pravidelně hodnotit 

kontrolní činnosti 

kontrolních orgánů 

průběžně, 

zpráva 

o plnění: 

04/2020 

A) MF (GŘC) 

B) MV (PČR), 

MF, MZ, sRVKPP 

částečně 

splněno 

částečně Koordinace a pravidelné hodnocení 

kontrolní činnosti kontrolních orgánů 

realizováno formou intenzivní spolupráce 

a přijímání opatření se správcem daně 

.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a případně navrhnout 

další nelegislativní 

opatření vedoucí 

k posílení 

vymahatelnosti 

zákona v oblasti: 

 dodržování 

zákona 

o hazardních 

hrách ve vztahu 

k rizikovým 

skupinám osob 

(mladiství), 

 provozování 

kasin, jež 

nedodržují 

podmínku 

provozu živých 

her 

 provozování 

nelegálních 

heren včetně 

kvízomatů. 

Zprávu o zajištění 

a vyhodnocení 

kontrolní činnosti 

předložit jednou 

ročně na jednání 

RVKPP. 

04/2021 

04/2022 

z hazardu (finanční správa), povolovacím 

a registračním orgánem k provozování 

legálních hazardních her (MF ČR) a útvary 

Mobilního dohledu Celní správy ČR, které 

provádějí dohled nad provozováním 

hazardních her v intencích zákona 

o hazardních hrách. Důraz je kladen na 

kontrolu dodržování zákona v oblasti on-

line hazardních her a přesunu provozování 

hazardních her a loterií do globálního 

prostředí internetu.  

Zpráva o koordinaci a vyhodnocení 

kontrolní činnosti nebyla předložena na 

jednání RVKPP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.25  Zvýšit kontrolní 

činnost subjektů 

zacházejících 

s prekursory drog 

a výchozími 

a pomocnými 

látkami, s nutností 

personálního 

navýšení Inspektorátu 

OPL. 

02/2021 A) MZ nesplněno ne Potřebnost navýšení kontrolní činnosti, 

resp. vybudování kontrolního oddělení se 

specializací cíleně na kontrolní činnost je 

pravidelně předkládána v rámci návrhů 

změny systemizace Inspektorátu OPL, 

avšak s negativním výsledkem.  

  

3.26  Vytvořit a technicky 

vybavit dvě 

specializované 

mobilní skupiny 

určené pouze pro 

celní kontroly 

zaměřené na 

nelegální 

dovoz/vývoz 

návykových látek či 

prekurzorů drog. 

12/2021 A) MF (GŘC) částečně 

splněno 

částečně V současné době je již 1 vozidlo 

zakoupeno, plně vybaveno detekční 

technikou, konkrétně dodávkové vozidlo 

zn. VW Crafter. 

Případný nákup druhého plánovaného 

vozidla bude zvážen po vyhodnocení 

činnosti již zakoupeného vozidla. 

1 vozidlo slouží v rámci 

celní správy k vyhledávání 

nelegální přepravy 

návykových látek 

a prekurzorů drog 

5 187 tis. Kč 

3.27  Zřídit a vybavit 

kontrolní halu (na 

strategickém místě 

v ČR) pro provádění 

důkladných celních 

kontrol, které budou 

zaměřené především 

na odhalování 

12/2021 A) MF (GŘC) nesplněno ne Byl vytvořen stavební projekt včetně 

kompletního vybavení kontrolní haly pro 

provádění celních kontrol vozidel všech 

značek, velikostí a hmotností v celkovém 

nákladu 47 mil. Kč. 

Finanční prostředky nejsou zajištěny, 

probíhá zjišťování možností financování 

jiným způsobem. 

Záměr vybudování 

kontrolní haly a přilehlých 

administrativních prostor je 

doposud ve fázi stavebního 

projektu a jedná se 

o objektivní potřebu zřízení 

hlavního vnitrozemského 

kontrolního bodu České 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

nelegálních 

dovozů/vývozů 

návykových látek či 

prekurzorů drog 

v dopravních 

prostředcích. 

republiky pro přepravu 

zboží po tzv. Balkánské 

trase. 

3.28  Podporovat 

vzdělávání 

zaměstnanců veřejné 

správy ve věci zákona 

č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky 

návykových látek. 

průběžně A) MZ částečně 

splněno 

ne V r. 2019 zástupci MZ přednášeli téma 

zákona č. 65/2017 Sb. na semináři pro 

pracovníky obcí v Ústeckém kraji, který byl 

věnován tomuto tématu.  

Věcně příslušné instituce veřejné správy se 

mohou obrátit na MZ s žádostí 

o prezentaci k tomuto zákonu na svých 

(vzdělávacích) akcích. 

V letech 2020-2021 nebyl požadavek na 

obdobné školení uplatněn. Tato situace 

byla zřejmě vyvolána situací spojenou 

s pandemií COVID-19. 

  

3.29  Podporovat 

vzdělávání inspektorů 

SZPI a zajistit dozor 

v návaznosti na 

zavedení nového 

systému 

sledovatelnosti 

tabákových výrobků. 

průběžně A) MZe (SZPI), 

MZe  

splněno ano Vzhledem k náročnosti systému 

sledovatelnosti z kontrolního hlediska je 

vzdělávání inspektorů klíčové. Školení 

probíhají průběžně od r. 2019 podle 

aktuálně dostupných informací. 

Vzdělávání se zaměřuje na teoretické 

legislativní základy a na praktické školení 

vyhledávání informací v sekundárním 

úložišti a provádění kontroly 

prostřednictvím mobilní aplikace. Aktuální 

informace jsou získávány na jednáních 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

s Evropskou komisí a členskými státy 

a s provozovatelem sekundárního úložiště 

pro potřeby sledovatelnosti tabákových 

výrobků. Poslední souhrnné školení 

zaměstnanců SZPI týkající se 

sledovatelnosti tabákových výrobků 

proběhlo v září 2020. V r. 2021 probíhaly 

intenzívní kontroly SZPI dodržování 

požadavků na sledovatelnost tabákových 

výrobků. V první fázi kontroluje distribuční 

a velkoobchodní síť. K provádění kontrol 

jsou inspektoři instruováni vodítky 

a informováni v rámci interních školení. 

3.30  Zajistit meziresortní 

spolupráci v pracovní 

skupině pro oblast 

mapování a kontroly 

prekurzorů a pre-

prekurzorů 

nelegálních drog 

a psychoaktivních 

léčivých přípravků. 

průběžně A) MV 

B) MZ, MF 

(GŘC) 

splněno  ano Členové PS jsou spolu v pravidelném 

kontaktu, cca 1x ročně je organizováno 

osobní setkání všech členů PS, na kterém 

jsou projednána aktuální témata 

a novinky. Osobní setkání členů PS se 

uskutečnila 20.06.2019 a 05.10.2020 a 

10.11.2021. 

Jednání PS dne 20.06.2019, 

05.10.2020 a 10.11.2021 

 

3.31  Zavést do praxe 

registraci preskripce a 

výdeje léků 

s obsahem OPL 

a posílit nástroje 

účinné kontroly úniku 

léků s obsahem OPL 

12/2021 A) MZ splněno ano Novela zákona o návykových látkách 

zavádějící elektronickou preskripci na 

léčivé přípravky z příloh č. 1 a 5 nařízení 

vlády o seznamech návykových látek byla 

schválena PSP a ratifikována prezidentem 

ČR dne 27.09.2021. Účinnost elektronické 

preskripce těchto léčivých přípravků je od 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

na nelegální trh. 01.01.2022. Reálná možnost porovnání je 

na konci r. 2022. 

3.32  Zvýšit kontrolní 

činnost a v případech 

podezření na zneužití 

registrovaných 

léčivých přípravků 

zavést odpovídající 

opatření. 

průběžně A) MZ (IOPL, 

SÚKL) 

částečně 

splněno 

ano K problematice padělaných lékařských 

předpisů SÚKL od r. 2021 vede řízení 

o přestupku za porušení § 108 

odst. 1 písm. h) v případě, že „fyzická 

osoba padělá lékařský předpis nebo 

pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho 

bylo použito jako pravého, nebo užije 

takového předpisu jako pravého nebo 

poskytne jeho tiskopis jinému v úmyslu, 

aby ho bylo použito k padělání, nebo 

v témže úmyslu odcizí či jinak 

neoprávněně získá takový tiskopis“. 

Z uloženého počtu pravomocných pokut 

za přestupky podle zákona o návykových 

látkách, zákona o prekurzorech drog 

a zákona o léčivech (přestupky lékáren), 

které uložil SÚKL, vyplývá, že SÚKL plní 

dostatečně svoji kompetenci trestat 

přestupky i v oblasti návykových látek 

a jemu svěřená role regulátora je 

naplňována. Počet kontrol v období 2019–

2021 byl přímo úměrný vývoji pandemie 

COVID-19 v ČR. SÚKL nemá v kompetenci 

provádění kontrol nadměrné preskripce 

léčivých přípravků.  

  

3.33  Podporovat 

vzdělávání lékařů 

průběžně A) MZ 

B) ČLnK, ČLS 

nesplněno ne Připravují se jednání o možnosti podpory 

vzdělávání lékařů a lékárníků v oblasti 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a lékárníků v oblasti 

léčivých přípravků 

s obsahem 

psychoaktivních látek 

a prevenci jejich 

nadměrné preskripce. 

JEP, ČLK léčivých přípravků s obsahem 

psychoaktivních látek a prevenci jejich 

nadměrné preskripce. S ohledem na 

situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 

nebylo splněno. 

tabulka 3-26: Specifický cíl: Posílit bezpečí a ochranu veřejného pořádku v souvislosti s existencí legálních a nelegálních trhů s návykovými látkami a hazardním hraním 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.34  Metodicky 

podporovat procesy 

zavádění vlastních 

opatření formou 

obecních vyhlášek ze 

strany samospráv 

(např. při regulaci 

konzumace a prodeje 

alkoholu). 

průběžně A) MV 

B) MZ, sRVKPP, 

doporučení 

krajům a obcím, 

SMO ČR 

splněno  ano MV metodicky usměrňuje obce v oblasti 

zavádění vlastních opatření formou 

obecně závazných vyhlášek s cílem 

posílení bezpečí a ochrany veřejného 

pořádku v souvislosti s existencí legálních 

a nelegálních trhů s návykovými látkami 

a hazardním hraním. V této oblasti MV 

zpracovalo pro obce několik metodických 

materiálů k tvorbě OZV 

- Metodický materiál k vydání obecně 

závazné vyhlášky obce 

k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku dle 10 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

Byla zajištěna 

informovanost obcí o jejich 

možnostech regulace 

veřejného pořádku 

a hazardních her na jejich 

území a obcím výrazně 

usnadněna tvorba obecně 

závazných vyhlášek. 

Výsledkem metodické 

pomoci byla rovněž 

minimální nezákonnost 

vydaných obecně 

závazných vyhlášek 

v oblasti veřejného 

pořádku a nulová v oblasti 

 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

předpisů (aktualizace 2021) 

- Metodický materiál k vydání obecně 

závazné vyhlášky obce, kterou se 

stanovují závazné podmínky pro 

pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních 

a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték, 

v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku (aktualizace 

2021) 

a metodické doporučení 

- č. 7.1 - Metodické doporučení 

k postupu obce v případě konání 

akce typu technoparty LK (vydáno 

v r. 2019) 

Současně byla obcím poskytována 

individuální metodická pomoc při tvorbě 

obecně závazných vyhlášek. 

hazardních her. 

3.35  Zpracovat přehled 

příkladů dobré praxe 

v oblasti posílení 

bezpečí a ochrany 

veřejného pořádku 

v souvislosti s 

užíváním návykových 

látek a hazardním 

hraním (např. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MZ, MV, 

doporučení 

krajům a obcím, 

doporučení 

odborným 

společnostem, 

SMO ČR 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována.    

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-4.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni_-_P124-07-1.pdf
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni_-_P124-07-1.pdf
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni_-_P124-07-1.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

opatření v oblasti 

nočního života, 

zákazy kouření 

v provozovnách 

a stravovacích služeb, 

problematika 

nedopalků na 

veřejných 

prostranstvích) a 

podporovat jejich 

implementaci. 

3.36  Navrhnout možnosti 

zvýšení pravomocí 

samospráv pro místní 

regulaci konzumace a 

distribuce alkoholu. 

06/2021 A) sRVKPP, MZ 

B) MV, 

doporučení 

krajům a obcím 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována.    

3.37  Analyzovat možnosti 

řešení kontaminace 

vnitřních obytných 

prostor nelegální 

výrobou narkotik. 

02/2021 A) MV 

B) MZ 

splněno ano Na podzim r. 2019 byla ukončena 

realizace projektu bezpečnostního 

výzkumu financovaného ze strany MV 

Omezení zdravotních následků v místech 

nelegální výroby narkotik 

VH20182019031, který se týkal také 

kontaminace vnitřních obytných prostor 

nelegální výroby narkotik. 

Výsledky projektu ukázaly možnosti 

dekontaminace těchto prostor, řešitel 

připravil metodiku k její realizaci, která 

byla autorizována SZU a závěry z tohoto 

výzkumu byly opakovaně zmíněny na 

Došlo k zanalyzování 

možnosti řešení 

kontaminace vnitřních 

obytných prostor nelegální 

výrobou narkotik. NPC 

výstupy z projektu 

uplatňuje v praxi jako 

stanovené postupy při 

dekontaminaci (zejména 

při realizaci praktické 

výuky příslušníků PČR 

působících v problematice 

toxi). 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

jednání s GŘ HZS ke tvorbě typové 

činnosti. 

Státní zdravotní ústav nemůže posoudit 

plnění výše uvedeného bodu, neboť nebyl 

seznámen se závěry projektu Omezení 

zdravotních následků v místech nelegální 

výroby narkotik VH20182019031. Na 

jednání k přípravě materiálu IZS zástupci 

PČR, MV či IZS HZS projekt nezmínili.  

Závěry projektu budou dále diskutovány. 

V rámci připravovaného materiálu 

Katalogový soubor typové činnosti IZS, STČ 

-17/IZS při společném zásahu v případě 

nálezu nelegální drogové laboratoře 

a nelegálního skladu nebezpečných látek, 

požádal generální ředitel HZS ČR hlavní 

hygieničku ČR o stanovení závazných 

limitů pro sanaci objektů zasažených 

metamfetaminem. Je plánováno 

vypracování 2 typových činností: 17A 

nelegální drogové laboratoře (v r. 2021) 

a 17B se zaměřením na odpady z těchto 

nelegálních varen a další nebezpečné 

chemické látky (v r. 2022) 

Uvedený projekt a tvorba typových 

činností složek IZS při společném zásahu 

v případě nálezu nelegální drogové 

laboratoře spolu souvisí jen okrajově; další 

řešení problematiky dekontaminace varen 

výstupy projektu: analýza 

a metodika (určeny pro 

vnitřní potřeby NPC 

a jejich zveřejnění se 

neplánuje) 



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

170 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

navrhuje MV do nového akčního plánu, 

kde však bude třeba velká aktivita 

především ze strany MZ. 

3.38  Zavést systém 

monitorování výskytu 

nových 

a nebezpečných látek 

na drogové scéně 

v rámci systému 

včasného varování. 

06/2021 A) sRVKPP 

B) MV (NPC), 

MZ 

splněno ano V březnu 2021 vydalo NMS Pokyny pro 

subjekty spolupracující v rámci systému 

včasného varování před novými drogami. 

Metodický dokument shrnuje postup 

sběru informací včetně odeslání vzorku 

látky k analýze. 

Veškeré informace NMS jako koordinátor 

systému EWS shromažďuje 

prostřednictvím spolupracujících institucí 

a vyhodnocuje situaci z hlediska možných 

zdravotních rizik. V případě výskytu 

závažných dopadů navrhuje další postup, 

který následně realizuje ve spolupráci 

s institucemi, jejichž zástupci jsou členy 

pracovní skupiny. 

www.drogy-info.cz/nms/o-

nas/system-vcasneho-

varovani/pokyny-pro-

subjekty-spolupracujici-v-

ramci-systemu-vcasneho-

varovani-pred-novymi-

drogami/ 

 

3.39  Podporovat ve 

vhodných případech 

ukládání 

alternativních trestů 

uživatelům drog 

obžalovaným za 

drogové trestné činy. 

průběžně A) MSp částečně 

splněno 

ano Ve snaze posílit ukládání alternativních 

trestů a odstranit překážky jejich řádného 

výkonu MSp vyvinulo ve sledovaném 

období následující aktivity: 

1. Novela trestních předpisů provedená 

zákonem č. 333/2020, datum nabytí 

účinnosti k 01.10.2020 

Předmětná novela mimo jiné obsahuje 

změny, které by měly vést k prodloužení 

lhůty pro placení peněžitého trestu. 

 Příprava návrhu 

zákona a jeho 

projednávání 

bylo financováno 

v rámci 

stávajících 

zdrojů. 

https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/pokyny-pro-subjekty-spolupracujici-v-ramci-systemu-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Účinnosti zákon nabyl dne 01.10.2020. 

2. Novela trestních předpisů: 

Tato novela je zaměřena zejména na 

zvýšení efektivity výkonu alternativních 

trestů, rozšíření využití prvku probace 

v trestním řízení a na zefektivnění využití 

některých odklonů (podmíněného 

zastavení trestního stíhání 

a podmíněného odložení podání návrhu 

na potrestání). Konkrétně se novela 

zaměřuje na: 

a) odstranění vznikajících prodlev, ať již 

mezi uložením trestu a započetím 

jeho výkonu, zjištěním překážky 

výkonu trestu a jejím odstraněním 

nebo v případě zjištění porušení 

podmínek výkonu trestu a reakcí na 

toto porušení, které v praxi 

způsobují, že se vytrácí ochota 

odsouzených spolupracovat, plnit 

jim uložené povinnosti, čímž se také 

ztrácí preventivní působení 

samotného trestu – zejména ve 

vztahu k nařízení trestu obecně 

prospěšných prací či jeho změně 

v průběhu výkonu, 

b) zvýšení pozitivní motivace 

odsouzeného k spolupráci 

a řádnému plnění jeho povinností 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

při výkonu alternativního trestu, 

c) umožnění spolu s podmíněně 

odloženým trestem odnětí svobody 

uložit povinnost, aby se odsouzený 

ve stanovené části zkušební doby, 

navazující na počátek zkušební doby, 

zdržoval ve stanoveném časovém 

období v určeném obydlí nebo jeho 

části, 

d) zvýšení využívání odklonů – 

upřesnění právní úpravy přijetí 

závazku zdržet se určité činnosti pro 

účely podmíněného odložení podání 

návrhu na potrestání 

a podmíněného zastavení trestního 

stíhání, umožnění uložit v rámci 

těchto institutů dohled probačního 

úředníka aj. 

Tento návrh byl schválen vládou dne 

08.10.2019, Parlament jej schválil dne 

25.05.2021, k publikaci ve Sbírce zákonů 

došlo 09.06.2021 (zákon byl publikován 

jako zákon č. 220/2021 Sb.). Účinnosti 

zákon (s výjimkou vybraných ustanovení) 

nabyl dne 01.01.2022. 
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tabulka 3-27: Specifický cíl: Zavést nové nástroje snižování rizik na straně výrobců a prodejců legálních návykových látek a provozovatelů hazardních her 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.40  Zrealizovat 

marketingovou 

a mediální analýzu 

mapující formy 

dostupné reklamy na 

tabákové výrobky 

a alkoholické nápoje 

v ČR včetně analýzy 

reklamy na tabákové 

a alkoholické výrobky 

za využití nových 

digitálních medií 

(Facebook, 

Instagram, Twitter, 

Youtube apod.). 

2020–2021 A) sRVKPP 

B) MPO, MK, 

KAD, MZ 

částečně 

splněno 

ano OPK ve spolupráci s MZ a KAD zahájil 

přípravu konzultačního materiálu, který ve 

více variantách řeší formou konkrétních 

legislativních opatření zpřísnění reklamy 

na alkohol v tisku, TV, rádiu, místech 

prodeje a v audiovizuálních médiích na 

vyžádání. Součástí materiálu je zmapování 

forem dostupné reklamy na alkohol.  

RRTV v r. 2020 zpracovala studii, která 

zkoumala, kolik obchodních sdělení 

propagujících alkoholické nápoje 

a hazardní hry bylo odvysíláno na hlavních 

televizních programech (celkem 18 TV 

programů) v 1. pololetí r. 2020. Studie 

mimo jiné zjišťovala, jaké jsou konkrétní 

nejvíce propagované značky alkoholických 

nápojů v televizním vysílání v ČR. 

KAD/Centrum pro výzkum a prevenci 

užívání tabáku ve spolupráci s FSV UK 

provedlo studii mapující marketingové 

strategie tabákového průmyslu 

v digitálních mediích.  

Dále byla realizována studie mapující 

reklamu mentolových příchutí po zákazu 

mentolových cigaret v ČR.  

KAD/Centrum veřejného zdraví se 

zaměřením na alkohol se zaměřuje na 

analýzu sponzoringu v oblasti sportu ze 

Výstupy studie KAD a FSV 

UK byly prezentovány na 

odborných konferencích 

a tiskové konferenci a ve 

formě odborného článku: 

https://adiktologie-

journal.eu/wp-

content/uploads/2019/10/

kulhanek2.pdf 

Výstupy studie mapující 

reklamu mentolových 

příchutí byly publikovány 

ve formě odborného 

článku. 

https://adiktologie-

journal.eu/wp-

content/uploads/2021/09/

21_016_Kulhanek_na-

web.pdf 

 

https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2019/10/kulhanek2.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2019/10/kulhanek2.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2019/10/kulhanek2.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2019/10/kulhanek2.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2021/09/21_016_Kulhanek_na-web.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

strany alkoholového a hazardního 

průmyslu.  O realizaci analýzy a jejích 

výstupech nejsou dostupné bližší 

informace. Pravidelně je realizován 

mediální monitoring ve vztahu k alkoholu 

v českých médiích – (informace 

o aktuálním mediálním prostoru zasílány 

na Úřad vlády, MZ a SZÚ). Přehledy 

mediálních témat jsou zpracovávány 1x14 

dní a jsou dostupné na webu a FB profilu 

Centra. 

V oblasti alkoholu v l. 2020–2021 proběhla 

mezinárodní on-line série workshopů na 

téma marketingu a sociálních médií 

v oblasti alkoholu. Nabídka těchto akcí 

byla sdílena v rámci MPS SPA. 

MPO (odbor živností a spotřebitelské 

legislativy) realizovalo analýzu reklamy na 

alkoholické výrobky za využití nových 

digitálních medií (Facebook, Instagram, 

Twitter). Ke zpracování analýzy byly 

osloveny všechny krajské živnostenské 

úřady včetně MHMP. Podrobné výsledky 

analýzy jsou uvedeny v rámci plnění 

aktivity 3.46. Výhledově je rovněž 

zvažováno uspořádání kulatého stolu 

k dané problematice. 

3.41  Vyhodnotit možnosti 

posílení 

2/2020 A) MZ 

B) MPO, MK, 

nesplněno ne Diskusní materiál předložen nebyl na 

jednání RVKPP. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

implementace čl. 13 

FCTC týkající se 

regulace reklamy, 

propagace 

a sponzorování – 

zejména vyhodnotit 

dopady možného 

zavedení zákazu 

reklamy v místě 

prodeje a dalších 

možných opatření 

směřujících ke 

komplexnímu zákazu 

reklamy a předložit 

jako diskusní materiál 

k projednání RVKPP. 

sRVKPP a další 

věcně dotčené 

resorty 

Ve spolupráci WHO, KAD, sRVKPP a MZ 

byla připravena politická doporučení pro 

regulaci reklamy, propagaci 

a sponzorování v oblasti tabáku v České 

republice. Dále byly přeloženy prováděcí 

pokyny k článku č. 11 a č. 13 WHO FCTC 

do českého jazyka. 

3.42  Vyhodnotit možnost 

umístění telefonního 

čísla Národní linky 

pro odvykání na 

obaly tabákových 

výrobků v rámci 

hodnocení dopadů 

při přípravě novely 

vyhlášky č. 261/2016 

Sb. (změny značení). 

12/2020 A) MZe 

B) MZ, sRVKPP, 

ČKPT 

nesplněno ne V době přípravy konečné grafické úpravy 

kombinovaných zdravotních varování bylo 

rozhodnuto, že spotřebitelé budou 

o rizicích a dostupných programech 

k odvykání kouření informováni 

prostřednictvím internetových stránek 

www.koureni-zabiji.cz provozovaných 

NMS.  

Požadavek na umístění telefonního čísla 

NLOK na obaly tabákových výrobků může 

být zohledněn při přípravě příští novely 

vyhlášky č. 261/2016 Sb. Prozatím však 

nebylo zjištěno dostatečné množství 

námětů z praxe na její úpravu. Téma bylo 

  

http://www.koureni-zabiji.cz/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

diskutováno na jednání MPS KOTA 

v r. 2019 (dále viz aktivita 3.17). 

3.43  Vyhodnotit 

a prodiskutovat 

možnost zavedení 

generických balení 

tabákových výrobků 

(z hlediska dopadů 

na podnikatelské 

prostředí a další 

skupiny dotčených 

subjektů a zmapovat 

mezinárodní 

zkušenosti s tímto 

typem opatření). 

2/2020 A) MZe, MZ 

B) sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

částečně SLZT apelovala na MZe, aby zavedlo 

jednotné balení tabákových výrobků na 

základě evidence based medicíny, zatím 

bez úspěchu. 

MZe bylo, s ohledem na omezení 

v souvislosti se šířením COVID-19 

a očekávanou Zprávou Evropské komise 

o pokroku při uplatňování tabákové 

směrnice 2014/40/EU, detailní 

prodiskutování přípravy prvotního 

materiálu mezi MZe a MZ dočasně 

odloženo.  

MZ vytvořilo v rámci činnosti MPS KOTA 

prostor pro opakovanou diskusi na toto 

téma (naposledy byla tato problematika 

diskutována na jednání MPS KOTA v rámci 

konference Alkohol a tabák v ČR 

28.11.2019). Možnost zavedení 

generického balení nebyla vyhodnocena a 

diskuze nebyla uzavřena.  

K problematice případného zavedení 

generických balení tabákových výrobků 

bude připraven prvotní materiál určený 

k další diskuzi. V současné době MZe 

očekává zpracování dílčího materiálu 

k této problematice MZ. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.44  V souvislosti 

s transpozicí 

směrnice 

o audiovizuálních 

mediálních službách 

zajistit dodržování 

zákazu s ohledem na 

povahu služby, všech 

forem obchodních 

sdělení týkajících se 

cigaret a jiných 

tabákových výrobků, 

včetně elektronických 

cigaret a jejich náplní, 

v rámci služeb 

platforem pro sdílení 

videonahrávek. 

9/2020 A) MK 

B) MZ, sRVKPP 

nesplněna ne Projednávání zákona, který transponuje 

směrnici o audiovizuálních mediálních 

službách, nebylo v PSP ČR dosud 

dokončeno. 

  

3.45  Vyhodnotit možnosti 

variantních řešení pro 

oblast obchodních 

sdělení týkajících se 

alkoholu v rámci 

audiovizuálních 

mediálních služeb 

s ohledem na jejich 

proveditelnost, 

vymahatelnost 

a účinnost. 

9/2021 A) MK 

B) MZ, sRVKPP, 

doporučení 

odborným 

společnostem, 

MZe 

nesplněno ne Ke konkrétnímu vyhodnocení v rámci této 

aktivity dojde až v návaznosti na výsledek 

transpozice směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách. Zákon, který 

transponuje směrnici o audiovizuálních 

mediálních službách, je předložen 

k projednání v PSP ČR. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.46  Vyhodnocení 

kontroly dodržování 

platné právní úpravy 

v oblasti reklamy na 

alkohol podle zákona 

č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy. 

06/2021 A) MPO 

B) krajské 

živnostenské 

úřady, RRTV 

splněno ano MPO (odbor živností a spotřebitelské 

legislativy, oddělení správních činností) 

tuto aktivitu plní průběžně. 

Z poskytnutých informací od KŽÚ 

a MHMP bylo zjištěno, že uvedené správní 

orgány obdržely v období 2017–2020 

v souhrnu celkem 11 podnětů na 

závadnou reklamu týkající se 

alkoholických nápojů, správní trest byl 

uložen ve 3 případech. Kontrola reklamy 

na alkoholické nápoje na základě vlastních 

zjištění uvedených správních orgánů byla 

provedena celkem ve 24 případech, 

sankce ve formě správního trestu nebyly 

v těchto případech uloženy. O reklamu na 

alkoholické nápoje realizovanou za využití 

nových digitálních médií (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube) se jednalo 

celkově ve 23 případech. 

MPO (odbor živností a spotřebitelské 

legislativy) oslovilo rovněž RRTV, ze 

zaslaných údajů vyplynulo, že RRTV 

obdržela v letech 2017–2020 celkem 

6 podnětů na závadnou reklamu týkající 

se alkoholických nápojů, provedla 

kontrolu reklamy na alkoholické nápoje na 

základě vlastních zjištění v celkem 2417 

případech a uložila za závadnou reklamu 

na alkoholické nápoje zjištěnou na 

základě kontroly provedené z vlastní 

iniciativy správní trest ve 2 případech. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.47  Vyhodnotit 

potřebnost 

revidování pravidel 

pro reklamu na 

alkohol v tištěných 

médiích, v místech 

prodeje a na 

internetu a 

vyhodnotit 

potřebnost 

revidování pravidel 

dalších forem 

propagace formou 

sponzoringu apod. 

a případně navrhnout 

opatření v souladu 

s mezinárodními 

doporučeními 

v oblasti omezení 

škod působených 

alkoholem.  

2021 A) MZ, sRVKPP 

B) MPO, MK 

částečně 

splněno 

částečně OPK ve spolupráci s MZ a KAD zahájil 

přípravu konzultačního materiálu, který ve 

více variantách řeší formou konkrétních 

legislativních opatření zpřísnění reklamy 

na alkohol v tisku, TV, rádiu, v místech 

prodeje a v audiovizuálních médiích na 

vyžádání.  

MZ a OPK zahájili na podzim 2019 

inciativu v oblasti alkoholové reklamy 

a propagace. MZ následně uspořádalo 

dne 14.07.2020 diskusní kulatý stůl 

k problematice regulace reklamy 

a propagace týkající se alkoholických 

nápojů se zástupci výrobců a prodejců 

těchto nápojů. Zástupci předložili na 

jednání Samoregulační principy – Soubor 

pravidel a opatření pro tvorbu reklamy na 

alkoholické nápoje.  

KAD ve spolupráci s Regionální 

úřadovnou WHO pro Evropu vydal 

v listopadu 2019 politická doporučení 

Uplatnění iniciativy WHO SAFER pro 

snížení škod souvisejících s alkoholem 

v České republice. Doporučení 

vyhodnocují revidování, resp. zpřísnění 

pravidel pro reklamu na alkohol jako 

vysoce prioritní. 

www.alkoholpodkontrolou.

cz/who-safer-2021/ 

 

3.48  Vyhodnotit možnost 

změny právní úpravy 

2020 A) MZe, sRVKPP 

B) MZ 

nesplněno ne MZe informuje o podepsaném 

Memorandu o porozumění o zavedení 

  

http://www.alkoholpodkontrolou.cz/who-safer-2021/
http://www.alkoholpodkontrolou.cz/who-safer-2021/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v oblasti značení 

alkoholických nápojů 

(informační varování 

na etiketách 

alkoholických nápojů, 

včetně zdravotního 

varování a informace 

o nutričních 

hodnotách). 

označování obsahu energie a nutričních 

hodnot na lihovinách, které bude platit 

i pro ČR od r. 2022. V současné době již 

na většině piv prodávaných v ČR je možno 

nalézt informaci o nutriční hodnotě, a to 

nad rámec evropských předpisů jako 

dobrovolnou informaci. 

V samoregulačních principech výrobců 

alkoholických nápojů je mj. zavedeno 

značení alkoholických nápojů piktogramy 

18+ a zákaz požívání těhotnými ženami. 

MZe v současné době neplánuje změnu 

právní úpravy v oblasti značení 

alkoholických nápojů. 

3.49  Podpora vzdělávání 

zaměstnanců/provoz

ovatelů provozoven, 

kde jsou prodávány 

tabákové výrobky 

a související výrobky 

a alkoholické nápoje, 

ohledně dodržování 

zákazu prodeje 

těchto výrobků 

osobám mladším 

18 let a legislativy 

v této oblast 

a souvisejících 

informačních 

kampaní cílených na 

2020–2021 A) sRVKPP 

B) MPO, MZ, 

MPSV 

nesplněno ne Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl podán 

projekt zaměřený na plnění této aktivity. 

Svaz pivovarů a sladoven spolu se Svazem 

obchodu a cestovního ruchu realizují 

projekt Nezlob se, prokaž se. Nebyl 

identifikován vhodný dotační titul pro 

podporu aktivity.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

zaměstnance 

provozoven, aby se 

takového proškolení 

zúčastnili. 

3.50  Vyhodnotit stávající 

samoregulační 

pravidla výrobců jak 

na lokální, tak 

globální úrovni. 

2021 A) MZe, MZ, 

sRVKPP 

nesplněno ne MZ (i za účasti MZe) uspořádalo dne 

14.07.2020 diskusní kulatý stůl 

k problematice regulace reklamy 

a propagace týkající se alkoholických 

nápojů se zástupci výrobců a prodejců 

těchto nápojů. Na jednání byl těmito 

zástupci předložen dokument 

Samoregulační principy – soubor pravidel 

a opatření pro tvorbu reklamy na 

alkoholické nápoje odsouhlasených dne 

08.07.2020 Českým svazem pivovarů 

a sladoven, Svazem vinařů České 

republiky, Unií výrobců a dovozců lihovin 

České republiky. MZe plánuje pokračování 

dialogu se zástupci alkoholového 

průmyslu na toto téma 

MZe považuje samoregulační pravidla 

výrobců jak na lokální, tak i globální 

úrovni v současné době dostatečná. 

  

3.51  Vytvořit pravidla pro 

komunikaci aktérů 

vytvářejících politiku 

v oblasti závislostí, 

jejichž hlavním cílem 

je předejít 

12/2021 A) sRVKPP 

B) MZ, MPO, 

MF, MZe 

částečně 

splněno 

částečně OPK vytvořil pravidla pro komunikaci 

aktérů vytvářejících politiku v oblasti 

závislostí se zástupci průmyslu. Materiál 

bude předložený k meziresortní diskusi.   
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ovlivňování 

veřejnozdravotní 

politiky komerčními 

zájmy soukromých 

subjektů, s výrobci 

a distributory 

závislostních 

produktů a zohlednit 

je v jednacích řádech 

relevantních výborů 

a pracovních skupin.  

3.52  Na základě analýzy 

situace navrhnout 

opatření vedoucí 

k omezení atraktivity 

hazardních her 

(včetně reklamy) land 

based i on-line, 

včetně losů okamžité 

loterie. 

12/2021 A) MF 

B) SMO ČR, 

MPO, MK 

splněno ano Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s provozováním hazardních her, 

vč. analýzy jejich rizikovosti. Analýza 

navrhuje opatření vedoucí k omezení 

atraktivity hazardních her u některých 

druhů HH, to to pro technickou hru land 

based a živou hru land based. MF 

připravuje i na základě závěrů ex post RIA 

také návrh opatření, které by měly snížit 

atraktivitu a zavést další adiktologická 

omezení i v oblasti internetu. Konkrétní 

návrhy opatření v této oblasti nejsou 

k dispozici. 

  

3.53  Na základě analýzy 12/2019 A) MŠMT, nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. NMS vydalo Zaostřeno 02/2020  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

situace navrhnout 

opatření vedoucí ke 

zvýšení ochrany dětí 

a mladistvých na 

internetu a při 

používání nových 

komunikačních 

technologií. 

sRVKPP redakčně upravený překlad Zprávy 

o návykových technologiích předložené 

zvláštnímu výboru britského parlamentu 

pro digitální komunikaci, kulturu, média 

a sport (Zaostřeno 02/2020), který 

obsahuje politická doporučení v oblasti 

digitálních závislostí. 

MŠMT se zabývá otázkou bezpečnějšího 

Internetu v několika rovinách: Podporou 

zvyšování digitální gramotnosti žáků ve 

školách (např. návrh revize RVP v oblasti 

informatiky a ICT s důrazem na 

kybernetickou bezpečnost); činnost 

DIGIKOALICE, např. workshop na téma 

kybernetické bezpečnosti; promítnutí 

tématu kybernetické bezpečnosti ve 

strategických a metodických 

dokumentech MŠMT (např. Hlavní směry 

vzdělávací politiky ČR 2030+, Národní 

strategie primární prevence rizikového 

chování u dětí a mládeže v působnosti 

MSMT, Metodické doporučení pro oblast 

primární prevence rizikového chování u 

dětí a mládeže – v r. 2019 nově vytvořená 

příloha k tématu kyberšikana). O realizaci 

analýzy nejsou ze MŠMT dostupné 

informace. 

(www.drogy-

info.cz/publikace/zaostren

o-na-drogy/2020-

zaostreno/02-20-reseni-

digitalni-a-herni-zavislosti-

vyzva-pro-21.-stoleti/) 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.54  Zanalyzovat situaci 

a navrhnout vhodná 

opatření, včetně 

legislativních, 

zaměřená na regulaci:  

2019–2021       

 3.54.1  reklamy 

a sponzoringu 

provozovatelů 

HH v oblasti 

sportu, 

 A) sRVKPP 

B) MŠMT, MF, 

MK, RRTV, MPO 

nesplněno ne Do dotačního řízení ÚV ČR nebyl podán 

projekt podobného zaměření. 

KAD/Centrum veřejného zdraví se 

zaměřením na alkohol připravuje projekt 

zaměřený na téma reklamy a sponzoringu 

výrobců alkoholických nápojů 

a provozovatelů HH v oblasti sportu. 

O projektu nejsou ze strany KAD 

dostupné další informace.  

Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s provozováním hazardních her, vč.analýzy 

jejich rizikovosti. Reklama je podrobněji 

popsána v Příloze č. 6 Herní prostor. 

Uvedená Příloha č. 6 materiálu obsahuje 

možné varianty řešení některých 

problematických otázek (např. přesnější 

definice označení herního prostoru 

slovem herna nebo slovem kasino, aby 

označení nebylo zakázanou reklamou), ale 

opatření zaměřená na regulaci reklamy 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a sponzoringu v oblasti sportu neřeší. 

 3.54.2  rizikových 

digitálních her 

a rizikových 

prvků 

v digitálních 

hrách (např. 

využívání loot 

boxů 

v digitálních 

hrách), 

 A) MF 

B) MPO, MŠMT, 

MK, sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s provozováním hazardních her, vč. 

analýzy jejich rizikovosti. Materiál 

obsahuje možné varianty řešení 

problematických otázek, ale konkrétní 

opatření zaměřená na regulaci rizikových 

a digitálních her a rizikových prvků 

v digitálních hrách nedoporučuje 

k realizaci. Problematika digitálních her 

byla zahrnuta do materiálu v Příloze č. 5 – 

Druhy hazardních her.  

  

 3.54.3  tzv. cvičného 

hraní HH. 

 A) MF nesplněno ne Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s provozováním hazardních her, vč. 

analýzy jejich rizikovosti. Materiál však 

neobsahuje problematiku tzv. cvičného 

hraní HH, a to vzhledem k tomu, že u her 

typu play for fun (tzv. cvičné hry) nelze 

shledat prvek vkladu (sázky) a tedy tzv. 

cvičné hry nelze považovat ve smyslu 

zákona o hazardních hrách za hru 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

hazardní. Z tohoto důvodu nejsou k tzv. 

cvičným hrám navrhována žádná regulační 

opatření v rámci uvedeného materiálu.  

3.55  Na základě analýzy 

případně zavést 

informační povinnost 

zákazu účasti 

nezletilých na HH 

v místech prodeje 

a provozu a jasně 

zákonně vymezit 

vizuální podobu 

tohoto zákazu 

a zákonně vymezit 

jednoznačnou 

vizuální podobu 

varování o škodlivosti 

HH. 

10/2021 A) MF 

B) MPO, sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů 

regulace zákona o hazardních hrách 

a souvisejících právní předpisů. V rámci 

tohoto materiálu byly analyzovány také 

otázky související s provozováním 

hazardních her, vč. analýzy jejich 

rizikovosti (Příloha č. 6 – Herní prostor 

a Příloha č. 7 – Internetová hra). Materiál 

jednoznačně nenavrhuje zavedení 

informační povinnosti zákazu účasti 

nezletilých na HH v místech prodeje 

a provozu a jasné zákonné vymezení 

vizuální podoby tohoto zákazu.  

Jednoznačná vizuální podobu varování 

o škodlivosti HH nebyla zákonně 

vymezena. 

  

3.56  Zavést opatření ke 

zvýšení míry ochrany 

hráčů v prostředí 

land-based i on-line: 

       

 3.56.1 vytvořit 

algoritmus pro 

vyhledávání 

problémových 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MF, 

doporučení 

odborným 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. Proběhla 

jednání za účelem realizace výzkumného 

projektu. Projekt nebyl zpracován 

z důvodu nedostupnosti relevantních dat 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

hráčů 

technických 

her a on-line 

hazardních her, 

společnostem výzkumnému týmu. 

IPRH a provozovatelé HH realizují projekt 

Zodpovědné hraní, který cílí na sestavení 

prediktivního matematického modelu, 

který bude mj. sledovat objem finančních 

prostředků vložených do hry, frekvenci 

jejich vkládání na hráčské konto nebo čas 

strávený hazardní hrou. 

 3.56.2 vytvořit nástroj 

na hodnocení 

rizikovosti 

všech typů 

hazardních her 

v ČR. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MF, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

ano V rámci dotačního řízení ÚV ČR byl 

podpořen v r. 2020 projekt Rizikovost 

různých typů her v kontextu trhu 

hazardního hraní v České republice. 

Výstupem projektu je stručné hodnocení 

rizikovosti hazardních her v ČR, nástroj na 

hodnocení této rizikovosti nebyl vytvořen. 

NUDZ ve spolupráci s IPRH od r. 2020 

realizují projekt Prediktory rizikového 

a problémového hráčství v on-line 

prostředí. Předpokládané ukončení 

projektu je v r. 2022. Součástí projektu by 

mělo být mj. vytvoření nástroje na 

hodnocení rizikovosti HH v on-line 

prostředí. 

K vyhodnocení rizikovosti hazardních her 

došlo v rámci vypracované komplexní 

analýzy Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právních předpisů, která byla v září 2021 

 523 tis. Kč 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

schválena Vládou ČR. Této problematice 

byla věnována celá jedna příloha 

materiálu, konkrétně se jedná o přílohu 

č. 1 – Vyhodnocení rizikovosti 

provozovaných hazardních her. MF využilo 

již existující hodnotící nástroj ASTERIG. 

Nástroj pro hodnocení rizikovosti všech 

typů hazardních her v ČR nebyl vytvořen. 

3.57  Zprovoznit 

informační systém 

provozování 

hazardních her 

a rejstřík fyzických 

osob vyloučených 

z účasti na 

hazardních hrách. 

12/2020 A) MF splněno ano MF spustilo provoz rejstříku fyzických 

osob vyloučených z účasti na hazardních 

hrách, který je součástí informačního 

systému provozování hazardních her 

(AISG), dne 15.09.2020. Provozovatelé jsou 

povinni nejpozději od 20.12.2020 

ověřovat, zda je fyzická osoba zapsána 

v tomto rejstříku, resp. jsou povinni 

nevpustit osobu v něm uvedenou do 

herního prostoru, a dále nesmí jí umožnit 

zřídit nebo používat uživatelské konto.  

spuštění rejstříku fyzických 

osob vyloučených z účasti 

na hazardních hrách 

 

3.58  Na základě analýzy 

zvážit zpřísnění 

stávajících a zavést 

další opatření 

regulující strukturní 

charakteristiky za 

účelem snížení 

rizikovosti HH: 

       

 3.58.1  zavést 10/2021 A) MF částečně ne MF definovalo opatření, která budou   
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

povinnost pro 

provozovatele 

umožnit 

hráčům zjistit 

celkovou 

bilanci výher 

a ztrát za celou 

dobu 

registrace 

k jednomu 

hernímu účtu 

i za kratší 

časová období, 

B) sRVKPP splněno zohledněna při přípravě novely zákona 

o hazardních hrách. Vláda ČR v září 2021 

schválila materiál připravený MF 

Hodnocení dopadů regulace zákona 

o hazardních hrách a souvisejících právní 

předpisů. V rámci tohoto materiálu byly 

analyzovány také otázky související 

s problematikou uživatelských kont 

a opatření pro zodpovědné hraní (Příloha 

č. 6 –  Herní prostor a Příloha č. 7 – 

Internetová hra). 

Příloha č. 6 se zabývá tématem celkového 

přehledu čistých proher nejenom ve 

smyslu definice, ale také její vizualizace. 

Závěrem je doporučení upravit zákon 

o hazardních hrách, tak aby požadavek na 

zveřejnění čistých proher byl definován 

jako jeden aktuální údaj o celkové výši 

čisté prohry evidované ve vztahu 

k účastníkovi hazardní hry od aktivace 

jeho uživatelského konta. V příloze č. 7 je 

pak doporučeno sjednotit informační 

povinnost pro technickou hru 

a internetovou hru tak, aby i v případě 

internetové hry byla podle zákona dána 

povinnost zveřejnit celkový přehled 

čistých proher od aktivace uživatelského 

konta. 

Další opatření regulující strukturní 

charakteristiky za účelem snížení 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

rizikovosti HH nebyly zavedeny.  

 3.58.2  zavést 

povinnou 

přestávku ve 

hře pro on-line 

HH 

(mj. kurzové 

sázky, živou 

hru a loterie). 

10/2021 A) MF nesplněno ne Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s problematikou uživatelských kont a 

opatření pro zodpovědné hraní. Materiál 

se přímo nezabývá povinností zavedení 

povinných přestávek u online hazardních 

her, přesto navrhuje jako variantní řešení 

k této povinnosti u všech hazardních her, 

u kterých je povinně zřizováno uživatelské 

konto, legislativní zakotvení povinného 

umožnění využití tzv. červeného tlačítka 

(Panic Button – umožnění okamžitého 

přerušení účasti na hazardní hře 

uživatelem) (Příloha č. 3 – Opatření 

zodpovědného hraní). 

Další opatření regulující strukturní 

charakteristiky za účelem snížení 

rizikovosti HH nebyly zavedeny. 

  

3.59  Na základě 

vyhodnocení 

výsledků ex-post RIA 

určit podmínky 

zrušení hráčského 

účtu a zrušení 

registrace, aby 

10/2021 A) MF splněno ano Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s problematikou uživatelských kont 

a opatření pro zodpovědné hraní (Příloha 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

zrušení bylo 

jednoduché a rychlé 

(přinejmenším stejně 

rychlé a jednoduché 

jako zřízení 

hráčského účtu 

a registrace). 

č. 4 – Registrace a uživatelské konto). 

Příloha č. 4 obsahuje podkapitolu iii. 

Stanovení procesu a podmínek při zrušení 

uživatelského konta, kde je varianta 

s konkrétními návrhy pro jednoduché 

a rychlejší zrušení uživatelského konta 

včetně sjednocení podmínek napříč všemi 

provozovateli HH.  

3.60  Vyhodnotit dopad 

zákazu převodu 

peněz na hráčský 

účet z kreditních 

karet. 

12/2021 A) MF nesplněno ne Vláda ČR v září 2021 schválila materiál 

připravený MF Hodnocení dopadů regulace 

zákona o hazardních hrách a souvisejících 

právní předpisů. V rámci tohoto materiálu 

byly analyzovány také otázky související 

s problematikou uživatelských kont 

a opatření pro zodpovědné hraní. Materiál 

se tímto tématem blíže nezabýval, jelikož 

MF neshledalo z hlediska dosavadní praxe 

žádné podněty, které by nasvědčovaly 

tomu, že převody peněžních prostředků 

z kreditních karet na hráčský účet 

(uživatelské konto) by způsobovaly 

problémy v oblasti ochrany účastníků 

hazardních her či regulace hazardu. 

  

3.61  Vytvořit pravidla pro 

komunikaci aktérů 

vytvářejících politiku 

v oblasti závislostí, 

jejichž hlavním cílem 

je předejít 

12/2020 A) MF 

B) sRVKPP 

nesplněno ne Ze strany MF z kapacitních důvodů tato 

aktivita zatím nebyla realizována. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ovlivňování 

veřejnozdravotní 

politiky komerčními 

zájmy soukromých 

subjektů s 

provozovateli HH. 

tabulka 3-28: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

3.62  Zavést úhradu konopí 

pro léčebné použití 

ze systému veřejného 

zdravotního pojištění. 

12/2019 A) MZ splněno ano Novelou zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, byl 

s účinností od 01.01.2020 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 

limit 30 g pro úhradu zvýšit, ale nikoliv 

nad měsíční limit 180 g daný vyhláškou 

č. 236/2015 Sb., která stanovuje podmínky 

pro léčbu konopím. 
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3.63  Analýza možnosti 

přípravy různých 

lékových forem 

individuálně 

připravovaných 

léčivých přípravků 

s obsahem konopí 

v lékárnách a výroby 

registrovaných 

léčivých přípravků 

s obsahem 

kanabinoidů. 

06/2020 A) MZ (SÚKL) splněno ano Možnost používání různých lékových 

forem byla na SÚKL projednána. 

Výstupem jednání byl návrh specifikace 

konopného extraktu. 

Novelizace zákona o návykových látkách 

s účinností od 01.01.2022 zakotvuje 

možnost použití extraktů z konopí pro 

léčebné použití jako další lékové formy. 

  

3.64  Podporovat 

vzdělávání lékařů 

o konopí pro léčebné 

použití, o možnosti 

terapeutického 

využití a jeho 

preskripce. 

12/2020 A) MZ (IPVZ) 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

splněno ano V letech 2019–2021 proběhlo několik 

školení a seminářů k problematice konopí 

pro léčebné použití v rámci IPVZ. 

  

3.65  Zřídit komunikační 

platformu/pracovní 

skupinu pro všechny 

profese zapojené do 

léčby konopím 

k výměně informací 

a vzdělávání. 

06/2020 A) sRVKPP 

B) MZ 

nesplněno ne Komunikační platforma nebyla zřízena. Na 

základě usnesení RVKPP č. 02/0321 byla 

zrušena PS pro léčebné využití 

psychoaktivních látek a rostlin. Revidovaná 

PS pro problematiku omamných 

a psychotropních látek rozšířila členy 

o zástupce NUDZ. Všichni členové PS pro 

léčebné využití psychoaktivních látek 

a rostlin jsou tak zastoupeni v PS pro 

problematiku omamných 

a psychotropních látek. 
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3.4.4 Priorita 4: Efektivní řízení, koordinace a financování 

tabulka 3-29: Specifický cíl: Změnit systém financování – minimalizovat roztříštěnost vícezdrojového financování adiktologických služeb a programů protidrogové politiky 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.1  Analyzovat možnost 

centralizace státních 

zdrojů v dotačních 

řízeních pro nestátní 

neziskové organizace 

v resortu MŠMT, MZ, 

MSp a RVKPP.  

12/2019 A) sRVKPP 

B) MZ, MŠMT, 

MSp, 

doporučení 

A.N.O. a APSS 

splněno ano RVKPP dne 18. června 2019 doporučila 

a vláda usnesením č. 352 ze dne 

22. července 2019 schválila změnu systému 

financování adiktologických služeb – 

centralizaci finančních prostředků 

a dotačních titulů Programu protidrogové 

politiky MŠMT, MZ a MSp v rozpočtové 

kapitole 304 – Úřad vlády počínaje r. 2020. 

Do rozpočtu ÚV ČR byly na dotační řízení 

pro programy protidrogové politiky na 

r. 2020 převedeny finanční prostředky 

z resortů MSp ve výši 8 mil. Kč, MZ ve výši 

25 mil. Kč, MŠMT ve výši 8,5 mil. Kč.  

Na začátku r. 2022 bude dokončena 

analýza dopadů centralizace na 

adiktologické služby. 

MZ a MSp již nevyhlašuje 

dotační řízení na oblast 

protidrogové politiky, 

a organizace, které dosud 

žádaly o poskytnutí dotace 

v dotačním řízení resortu 

MZ a MSp, si od r. 2020 

žádají na ÚV ČR. 

(http://www.vlada.cz/cz/pp

ov/protidrogova-

politika/dotace/2020/infor

mace-k-dotacnimu-rizeni-

rvkpp-2020-175184/) 

V rámci realizace projektů 

primární prevence byly do 

dotačního řízení ÚV ČR 

převedeny projekty 

organizací, které jsou 

držiteli Certifikátu odborné 

způsobilosti poskytovatelů 

programů školské primární 

prevence v adiktologii 

a které současně byly 

dosud financovány jak 

v rámci dotačního řízení 

MŠMT, tak dotačního 

řízení ÚV ČR a poskytují 

 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-k-dotacnimu-rizeni-rvkpp-2020-175184/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-k-dotacnimu-rizeni-rvkpp-2020-175184/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-k-dotacnimu-rizeni-rvkpp-2020-175184/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-k-dotacnimu-rizeni-rvkpp-2020-175184/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-k-dotacnimu-rizeni-rvkpp-2020-175184/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

i jiné adiktologické služby. 

(www.vlada.cz/cz/ppov/pr

otidrogova-

politika/dotace/2020/infor

mace-pro-poskytovatele-

primarni-prevence-o-

centralizaci-financnich-

prostredku-vyclenenych-

ze-statniho-rozpoctu-na-

realizaci-protidrogove-

politik-175834/) 

4.2  Navrhnout postup 

sjednocování 

financování z dalších 

systémů (MPSV, 

krajské samosprávy). 

07/2020 A) sRVKPP, 

MPSV 

B) spolupráce s 

krajskými 

samosprávami, 

doporučení 

APSS a A.N.O. 

nesplněno ne Proběhlo několik jednání k možnostem 

úplné centralizace prostředků 

vynakládaných na protidrogovou politiku. 

Jako hlavní překážka se i nadále ukazuje 

legislativní ukotvení dalších systémů 

financování, které jsou definovány 

vlastními zákonnými normami.  

  

4.3  Nastavení 

centralizovaného 

zdroje financování 

tak, aby umožnil 

stabilitu ve 

financování pro 

příjemce finančních 

prostředků. 

07/2020 A) sRVKPP 

B) MF, 

doporučení 

A.N.O., SNN, 

APSS, ČAA 

nesplněno ne Návrh nastavení centralizovaného zdroje 

včetně nutných legislativních změn je 

jednou z variant konečných výstupů 

projektu IP RAS. Tyto výstupy IP RAS 

nebyly z důvodu časového posunu plnění 

projektu projednány Radou ve stanoveném 

termínu, jejich projednání se očekává 

v první pol. r. 2022. 

  

4.4  Vytvoření a inovace 

nástrojů zajištění sítě 

08/2021 A) sRVKPP 

B) A.N.O., ČAA, 

částečně 

splněno 

částečně V rámci projektu IP RAS byly vytvořeny: 

Metodika praktické aplikace nástroje 

  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2020/informace-pro-poskytovatele-primarni-prevence-o-centralizaci-financnich-prostredku-vyclenenych-ze-statniho-rozpoctu-na-realizaci-protidrogove-politik-175834/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

služeb a nastavení 

financování. 

SNN, APSS, 

OSPRCH 

zajištění dostupnosti služeb a Návrh 

nástroje financování adiktologických služeb 

v České republice. Tyto výstupy IP RAS 

nebyly z důvodu časového posunu plnění 

projektu projednány Radou v období 

platnosti AP, budou projednány v první 

pol. r. 2022. 

Dále byla OPK a SNN ve spolupráci 

s dalšími odbornými společnostmi 

vytvořena Koncepce rozvoje sítě 

adiktologických služeb, která byla schválena 

usnesením Rady č. 03/0621 dne 23. června 

2021. 

4.5  Podpořit vyšší 

zapojení zdravotních 

pojišťoven do 

financování sítě 

adiktologické péče. 

12/2021 A) MZ  

B) sRVKPP, 

MPSV 

splněno ano V rámci reformy péče o duševní zdraví jsou 

v souladu s Národním akčním plánem pro 

duševní zdraví 2020–2030 pilotovány mimo 

jiné nové modely služeb poskytujících 

adiktologickou péči: adiktologické 

multidisciplinární týmy (AMT) a ambulance 

s rozšířenou péčí pro adiktologické 

pacienty (ARD-AD). Podpora těchto služeb 

nyní probíhá v projektu Nových služeb 

v péči o duševně nemocné. Pilotuje se 

nastavení služeb, zapojení jednotlivých 

odborností, jejich financování, včetně 

úhrad. Výstupem projektu bude mimo jiné 

i standard těchto služeb. 

Během pilotního provozu AMT je sociální 

i zdravotní část týmu hrazena z projektu 

Výkony, zavedené v r. 2013 

do novely vyhlášky 

č. 134/1998 Sb., kterým se 

vydává seznam 

zdravotních výkonů, byly 

nyní revidovány ČAA. 

Aktuálně probíhá pilotního 

projekt adiktologické péče 

ve spolupráci s VZP. Došlo 

ke zvýšení minutové režijní 

sazby přiřazené k výkonům 

autorské odbornosti 919. 

Navrhované revize 

adiktologických výkonů 

hrazených z prostředků 

veřejného zdravotního 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Podpora nových služeb pro duševně 

nemocné, a to po dobu 18 měsíců. 

V ostrém provozu: pracovníci zajišťující 

sociální služby budou hrazeny z rozpočtu 

kraje nebo magistrátu hl. m. Prahy, 

pracovníci zajišťující zdravotní služby 

budou hrazeni z veřejného zdravotního 

pojištění. VZP přidělila AMT smluvní 

odbornost 922 a nový název Centrum 

duševního zdraví pro adiktologické 

pacienty. Vznikly celkem 3 služby: 

Ambulantní adiktologické služby – 

Adiktologický multidisciplinární tým (DRUG 

OUT Klub, Ústí nad Labem), S Komplex 

(Spolek Ulice Plzeň, Plzeň),  AMT Řepy 

(Centrum psychosomatické medicíny 

a Progressive). 

ARP-AD jsou čistě zdravotní týmy. Stejně 

jako u AMT je během pilotního provozu 

zdravotní část týmu hrazena z dotačního 

programu ARP-AD projektu Podpora 

nových služeb pro duševně nemocné. 

V ostrém provozu budou pracovníci 

zajišťující zdravotní služby hrazeni 

z veřejného zdravotního pojištění VZP 

přidělila ARP-AD smluvní odbornost 920 

s názvem Ambulance s rozšířenou péčí pro 

adiktologické pacienty. V projektu vznikly 

celkem 3 služby: Psychiatrická ambulance 

s rozšířenou působností pro adiktologické 

pojištění budou 

předloženy k projednání 

PS SZV po vyhodnocení 

výsledků pilotního 

projektu, s očekávanou 

účinností příslušné 

vyhlášky od roku 2023.  

Objem vykázané péče 

v odbornosti 919 – 

Adiktologie mezi r. 2018 

a 2020 výrazně vzrostl 

a současně došlo k nárůstu 

počtu poskytovatelů, kteří 

služby v této odbornosti 

vykázali. Nárůst je patrný 

zejm. mezi r. 2018 a 2019, 

zastavení nárůstu v r. 2020 

je patrně důsledkem 

pandemie COVID-19.  

V rámci reformy duševního 

zdraví vznik 3 AMT 

a 3 ARD-AD. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

pacienty SANANIM (SANANIM, Praha), 

Krajská adiktologická ambulance 

U Apolináře (VFN v Praze, Praha), Centrum 

komplexní adiktologické péče pro 

adolescenty a dospělé (ADITEA, Jesenice 

u Prahy). 

ČAA přistoupila k revizi stávajících 

adiktologických výkonů, dále vytipovala 

sdílené výkony a nadefinovala nové 

výkony. Tyto aktivity by měly také podpořit 

větší zapojení zdravotních pojišťoven do 

financování sítě adiktologických služeb. 

Také došlo ke zvýšení minutové režijní 

sazby přiřazené k výkonům autorské 

odbornosti 919. 

Na podnět OPK byl dne 13. listopadu 2019 

Radou usnesením č. 03/1119 schválen 

Návrh základní sítě zdravotních 

adiktologických krajských ambulancí pro 

dospělé pacienty a klienty v kontextu 

reformy psychiatrické péče. Následně došlo 

ke zvýšení počtu uzavřených smluv 

s poskytovateli zdravotních služeb v oboru 

adiktologie. 
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tabulka 3-30: Specifický cíl: Zajistit udržitelnost financování – stabilizovat finanční prostředky pro integrovanou politiku závislostí 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.6  Důsledné využití 

standardního 

rozpočtového 

procesu k zajištění 

adekvátní výše 

finančních 

prostředků pro 

realizaci služeb 

a programů 

integrované politiky 

závislostí. 

průběžně A) sRVKPP 

B) MPSV 

splněno ano sRVKPP uplatňuje požadavky na navýšení 

finančních prostředků k zajištění adekvátní 

výše finančních prostředků pro realizaci 

služeb a programů integrované politiky 

závislostí v rámci standardního 

rozpočtového procesu. 

MPSV každým rokem navyšuje finanční 

prostředky na podporu sociálních služeb, 

které poskytují sociální služby osobám 

ohrožených závislostí nebo osobám 

závislým. 

  

4.7  Prosazovat zajištění 

finančních 

prostředků na 

realizaci aktivit 

akčního plánu, které 

jdou nad rámec 

existujících 

disponibilních zdrojů. 

průběžně A) členové 

RVKPP 

částečně 

splněno 

ano sRVKPP uplatňuje v rámci příprav státního 

rozpočtu požadavky na navýšení 

finančních prostředků na zajištění realizace 

aktivit akčního plánu v rámci standardního 

rozpočtového procesu. 

V r. 2021 se podařilo v rámci rozpočtu MZ 

zajistit neinvestiční prostředky ve výši 700 

tis. Kč pro SZÚ a KAD. V rámci těchto 

prostředků byla zajištěna a probíhá 

osvětová kampaň pro těhotné pro prevenci 

fetálního alkoholového syndromu, kampaň 

cílí také na zvyšování povědomí 

o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu 

u těhotných a kojících žen.  

V rámci přípravy státního rozpočtu na 

r. 2021 uplatnilo MZ požadavek na 

financování jeho aktivit vyplývajících z AP 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ve výši 15 mil. Kč. Prostředky se nepodařilo 

zajistit.  

I přes celkové navýšení výdajů na politiku 

v oblasti závislostí nebylo adekvátně 

finančně pokryto plnění všech aktivit 

Akčního plánu. 

4.8  Zahrnout vybrané 

aktivity a oblasti 

protidrogové politiky 

mezi oblasti podpory 

v rámci ESIF v novém 

programovém 

období. 

12/2020 A) MMR, MPSV, 

MZ, MŠMT, 

sRVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

A.N.O. a APSS, 

SNN 

částečně 

splněno 

částečně V rámci příprav implementačních plánů 

Strategického rámce pro rozvoj zdraví v 

České republice do roku 2030 (Zdraví 2030), 

které budou sloužit v oblasti zdravotnictví 

mimo jiné jako podklad pro podporu 

z ESIF jsou i vybrané aktivity z oblasti 

protidrogové politiky. Bližší informace 

nejsou ze strany MZ dostupné. 

Podpora adiktologické péče je realizována 

mimo jiné v rámci reformy psychiatrické 

péče, do níž jsou přímo zdravotní 

pojišťovny aktivně zapojeny – systém 

úhrad včetně aktualizace příslušných 

výkonů je v gesci odboru cen a úhrad. 

  

4.9  Analyzovat 

a navrhnout 

možnosti garance 

stabilních zdrojů 

financování 

adiktologických 

služeb a víceletého 

financování 

06/2020 A) sRVKPP 

B) MF, MPSV, 

doporučení 

A.N.O. a APSS 

částečně 

splněno 

ne Možnosti garance stabilních zdrojů 

financování adiktologických služeb 

a víceletého financování byly analyzovány 

ve výstupu Komparativní analýza nástrojů 

financování a navrženy v rámci výstupu 

Návrh nástroje financování adiktologických 

služeb v ČR projektu IP RAS. Tyto výstupy 

nebyly z důvodu časového posunu plnění 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(s ohledem na 

Národní strategii 

rozvoje sociálních 

služeb). 

projektu projednány Radou v období 

platnosti AP, budou projednány v první 

pol. r. 2022. 

tabulka 3-31: Specifický cíl: Posílit a jednoznačně ukotvit koordinaci integrované protidrogové politiky 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Podtéma: Posílit koordinaci na národní úrovni 

4.10  

 

Zajistit praktickou 

činnost nastavených 

koordinačních 

mechanismů 

protidrogové politiky 

(pravidelné jednání 

RVKPP, všech jejich 

pracovních skupin 

apod.). 

průběžně A) sRVKPP 

B) MZ 

splněno ano V r. 2019 jednala RVKPP celkem 5x (05.02., 

26.03., 18.06., 21.08. a 13.11.) a 4x hlasovala 

per rollam (24.05., 04.07., 08.11. a 17.12). 

V r. 2020 jednala RVKPP 2x (25.06. a 05.11.) 

a 2x hlasovala formou per rollam (03.04., 

29.04.). V r. 2021 jednala RVKPP 3x (18.03., 

23.06., 12.11.) a 2x hlasovala formou per 

rollam (29.03. a 27.05.). 

Výbory a pracovní skupiny Rady se 

v l. 2019–2021 scházely podle aktuálních 

potřeb v závislosti na dané agendě. 

V l. 2020 a 2021 došlo k omezením 

v setkání z důvodu epidemiologické 

situace, většina konaných setkání se 

uskutečnila online formou. MZ průběžně 

zajišťovalo činnost MPS KOTA a MPS SPA. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.11  Revize statutu a 

jednacího řádu RVKPP 

a dle potřeby všech 

jejích pracovních a 

poradních orgánů. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) členové 

RVKPP 

splněno částečně V době platnosti AP byl celkem 3x změněn 

Statut RVKPP: 

 Změna Statutu Rady ze dne 26. srpna 

2019 usnesením vlády č. 624, kterým 

byl Výbor pro poskytování účelových 

dotací pro oblast protidrogové 

politiky, jakožto poradní orgán Rady, 

zrušen. Dotační řízení se přesunulo 

plně do kompetence ÚV ČR a Dotační 

výbor nově plní funkci poradního 

orgánu ředitelky OPK. 

 Změna Statutu Rady ze dne 

14. prosince 2020 usnesením vlády 

č. 1313, kterým došlo k rozšíření počtu 

členů RVKPP o zástupce Svazu měst 

a obcí, Ministerstva pro místní rozvoj, 

policejního prezidenta a zástupce 

pacientských organizací. Spolu se 

změnou Statutu Rady byl na setkání 

Rady dne 5. prosince 2020 přijat 

usnesením č. 02/1120 rovněž nový 

Jednací řád Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky.  

 Změna Statutu Rady ze dne 23. srpna 

2021 usnesením vlády č. 732, kterým 

byla rozšířena funkce sekretariátu Rady 

o plnění odborných úkolů a agend 

vyplývajících ze strategie politiky v 

oblasti závislostí a z jejích akčních 

plánů v souladu s dosavadní praxí, 

Statut RVKPP 

(http://www.vlada.cz/assets

/ppov/protidrogova-

politika/Statut-

RVKPP_2021.pdf) 

Statut VZRI 

(http://www.vlada.cz/assets

/ppov/protidrogova-

politika/vybory/VZRI_statut

_2021.pdf) 

Statut Výboru RVKPP pro 

udělování certifikací 

a kvalitu adiktologických 

služeb 

(www.vlada.cz/assets/ppov

/protidrogova-

politika/vybory/Certifikacni

-vybor_statut_2021.pdf) 

 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/Statut-RVKPP_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/Statut-RVKPP_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/Statut-RVKPP_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/Statut-RVKPP_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/VZRI_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/VZRI_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/VZRI_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/VZRI_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/Certifikacni-vybor_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/Certifikacni-vybor_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/Certifikacni-vybor_statut_2021.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vybory/Certifikacni-vybor_statut_2021.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a rovněž došlo k terminologické 

úpravě. 

Revize poradních a pracovních orgánů 

Rady byla schválena usnesením Rady 

č. 02/0321 ze dne 18. března 2021. 

Usnesením byla rovněž schválena změna 

statutu Výboru zástupců rezortů a institucí 

a Výboru RVKPP pro udělování certifikací 

a kvalitu adiktologických služeb. 

MZ připravuje do vnitřního 

připomínkového řízení znění revidovaného 

Statutu a Jednacího řádu MPS KOTA a MPS 

SPA (aktualizace strategických 

a koncepčních dokumentů a aktualizace 

členství). 

4.12  Pravidelně zařazovat 

téma ENDS/ENNDS a 

nových tabákových 

výrobků na jednání 

MPS KOTA. 

09/2019 A) MZ 

B) členové MPS 

KOTA 

částečně 

splněno 

ano Téma ENDS/ENNDS a nových tabákových 

výrobků bylo kromě jiných témat 

diskutováno na jednání MPS KOTA dne 

28. 11.2019, a to i s přizvanými zástupci 

WHO. Tématu se věnovala dílčím 

způsobem i další jednání MPS KOTA (její 

podskupiny) v r. 2019. V l. 2020–2021 bylo 

dění značně ovlivněno situací spojenou 

s pandemií COVID-19. V této době bylo 

v rámci MPS KOTA zajištěno především 

sdílení informací včetně nabídky možných 

účastí na řadě odborných workshopů 

pořádaných online formou např. 

Stanovisko Scheer k e-cigaretám 2021. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.13  Monitorovat plnění 

aktivit Akčního plánu 

s návrhem na 

případné změny 

a jednou ročně 

předložit zprávu 

o průběžné 

implementaci RVKPP. 

02/2021 

02/2022 – 

závěrečné 

vyhodno-

cení 

A) sRVKPP 

B) resorty a 

instituce 

splněno ano Průběžné hodnocení plnění aktivit Akčního 

plánu bylo zpracováno v r. 2020 a RVKPP 

vzala na vědomí informaci o průběžném 

hodnocení Akčního plánu dne 5. listopadu 

2020.  

  

4.14  Zhodnotit dopad 

sloučení akčních 

plánů protidrogové 

politiky do jednoho 

akčního plánu, a to 

i s ohledem na 

mezinárodní dobrou 

praxi plynoucí 

z mezinárodních 

dokumentů. 

02/2022 A) sRVKPP 

B) resorty a 

instituce 

splněno ano Vyhodnocení dopadů sloučení akčních 

plánu bylo zpracováno a je součástí 

Souhrnného hodnocení Akčního plánu 

2019-2021. Součástí hodnocení dopadů 

sloučení akčních plánu do jednoho akčního 

jsou rovněž výsledky dotazníkové šetření, 

které bylo realizováno v období 6.–27. září 

2021. 

Souhrnné hodnocení 

Akčního plánu 2019–2021, 

včetně dotazníkového 

šetření k vyhodnocení 

sloučení akčních plánů. 

 

4.15  Zpracovat návrh 

posílení 

a jednoznačného 

ukotvení realizace 

a koordinace 

protidrogové politiky 

na národní úrovni, 

včetně dostatečného 

personálního zajištění. 

12/2021 A) sRVKPP 

B) resorty a 

instituce  

částečně 

splněno 

částečně Návrh na posílení a jednoznačné ukotvení 

realizace a koordinace politiky v oblasti 

závislostí na národní úrovni je obsažen ve 

výstupu Návrh změn systémového rámce 

integrované protidrogové politiky projektu 

IP RAS. Výstup nebyly z důvodu časového 

posunu plnění projektu projednány Radou 

v období platnosti AP, bude projednán 

v první pol. r. 2022. 

  

4.16  Definovat problémy 12/2021 A) sRVKPP částečně částečně Problémy spojené s existencí   
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

spojené s existencí 

adiktologických 

služeb na zdravotně-

sociálním pomezí 

a potřebný cílový stav 

relevantní právní 

úpravy. 

B) resorty a 

instituce  

splněno adiktologických služeb na zdravotně-

sociálním pomezí jsou definovány ve 

výstupech projektu IP RAS Analýza 

systémového rámce protidrogové politiky 

a Návrh změn systémového rámce 

integrované protidrogové politiky, který 

obsahuje také potřebný cílový stav. Tyto 

výstupy nebyly z důvodu časového posunu 

plnění projektu projednány Radou 

v období platnosti AP, budou projednány 

v první pol. r. 2022. 

Podtéma: Posílit koordinaci na krajské úrovni 

4.17  Zpracovat návrh 

posílení 

a jednoznačného 

ukotvení role 

a kompetencí 

krajských 

protidrogových 

koordinátorů 

a samospráv 

v realizaci politiky 

v oblasti závislostí na 

místní a krajské 

úrovni. 

12/2021 A) sRVKPP 

B) MV, MZ, 

MŠMT, AK ČR, 

SMO ČR  

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. Probíhají však 

dílčí činnosti na posílení kompetencí 

krajských protidrogových koordinátorů 

a samospráv v realizaci politiky v oblasti 

závislostí na místní a krajské úrovni.. 

  

4.18  Zintenzivnit 

spolupráci 

a metodickou 

podporu krajským 

průběžně A) sRVKPP 

B) AK ČR  

splněno ano Spolupráce a metodická podpora krajským 

protidrogovým koordinátorům je 

dlouhodobě stabilní.   
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

protidrogovým 

koordinátorům, 

a podpořit tak jejich 

postavení v krajích při 

realizaci protidrogové 

politiky. 

Za účelem koordinace a harmonizace 

politiky v oblasti závislostí státu a politik 

krajů je od r. 2007 zřízen Výbor zástupců 

regionů (VZRe). Krajům jsou pravidelně 

zasílány aktuální informace a naopak 

informace ze strany krajů jsou využívány při 

koncepční a koordinační práci OPK. 

Pracovníci OPK jsou v průběžném 

pracovním kontaktu s krajskými 

protidrogovými koordinátory, nezbytnou 

součástí agendy OPK jsou návštěvy národní 

koordinátorky a zástupců OPK v krajích, 

obvykle za účasti krajských protidrogových 

koordinátorů. Pracovníci OPK se 

prostřednictvím konzultačního procesu 

podílejí na přípravách strategických 

dokumentů krajů, nastavení dotačních 

řízení či navštěvují jednání poradních 

orgánů krajů.  

Projekt IP RAS se mj. zaměřoval na 

zvyšování kompetencí vybraných 

pracovníků veřejné správy, včetně KPK. 

V rámci projektu byl 03.06.2021 realizován 

workshop zaměřený na problematiku 

vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti 

koordinace protidrogové politiky na úrovni 

krajů a obcí. V rámci workshopu byl také 

představen obsah vzdělávacího programu, 

který je zamýšlen jako součást návrhu 

udržitelného systému vzdělávání a rozvoje 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

kompetencí krajských a místních 

protidrogových koordinátorů. Na základě 

vzdělávacího programu byl realizován 

pilotní kurz, jehož cílovou skupinou byli 

krajští a místní protidrogoví koordinátoři. 

4.19  Zpracovávat 

strategické 

dokumenty 

integrované 

protidrogové politiky 

kraje (krajské 

strategie, akční plány) 

a realizovat jejich 

průběžné a závěrečné 

hodnocení.  

průběžně A) doporučení 

krajům a obcím 

splněno ano Politika v oblasti závislostí krajů, kromě 

Plzeňského a Královéhradeckého kraje, 

vychází ze specifického krajského 

strategického dokumentu. V Plzeňském 

kraji je protidrogová politika součástí širší 

strategie pokrývající celkově oblast 

prevence kriminality a v Královéhradeckém 

kraji je protidrogová politika součástí 

strategie prevence sociálně nežádoucích 

jevů. Hodnocení krajských strategických 

dokumentů je obvykle realizováno formou 

interního monitoringu plnění 

naplánovaných opatření a priorit. 

Až na výjimky zahrnují specifické 

strategické dokumenty krajů kromě 

problematiky nelegálních drog i další 

oblasti integrované politiky v oblasti 

závislostí, tj. problematiku hazardního 

hraní, alkoholu, tabáku a psychoaktivních 

léků. 

  

4.20  Sbírat data o situaci 

o užívání návykových 

látek a závislostního 

chování v krajích 

průběžně A) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

ano Výroční zprávy o realizaci protidrogové 

politiky v kraji zpracovalo 13 krajů za 

r. 2018 (všechny kraje s výjimkou 

Moravskoslezského), 11 krajů za r. 2019 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a o přijatých 

opatřeních 

a zpracovávat je do 

tzv. výročních zpráv 

krajů o realizaci 

protidrogové politiky.  

(všechny kraje s výjimkou Středočeského, 

Olomouckého a Moravskoslezského), 12 

krajů za r. 2020 (všechny kraje s výjimkou 

Prahy, a Moravskoslezského). 

OPK na základě výročních zpráv o realizaci 

protidrogové politiky v jednotlivých krajích 

zpracoval Souhrnnou zprávu o realizaci 

protidrogové politiky v krajích v r. 2019 

a Souhrnnou zprávu o realizaci politiky 

v oblasti závislosti v krajích v r. 2020.  

4.21  Realizovat nezávislé 

analýzy potřeb kraje 

v integrované 

protidrogové politice 

např. o stavu 

potřebnosti rozvoje 

služeb, dostupnosti 

služeb.  

průběžně A) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

ano Nezávislé, tedy externě realizované, analýzy 

potřeb nebyly v jednotlivých krajích 

realizovány. Kraje obvykle zpracovávají 

vlastní analýzy v souvislosti se 

strategickými a koncepčními dokumenty. 

Na obecní úrovni jsou interní analýzy 

vytvářeny zpravidla v případě krajských 

a velkých měst.  

V Karlovarském kraji byla v r. 2021 za 

finanční podpory MV (Program prevence 

kriminality na místní úrovni na r. 2021) 

realizována Analýza stavu drogové scény 

a závislostního chování v Karlovarském kraji 

v roce 2021, s cílem popsat aktuální situaci 

v oblasti závislostního chování, získat 

klíčové poznatky a doporučení, kterým 

směrem je třeba soustředit koordinaci 

problematiky závislostního chování 

a celkovou realizaci protidrogové politiky 

www.kr-

karlovarsky.cz/krajsky-

urad/cinnosti/Stranky/kriz-

situace/seznam/drogy_zavi

slosti.aspx 

bezport.kr-

karlovarsky.cz/strategicke-

dokumenty-1 

 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/kriz-situace/seznam/drogy_zavislosti.aspx
http://bezport.kr-karlovarsky.cz/strategicke-dokumenty-1
http://bezport.kr-karlovarsky.cz/strategicke-dokumenty-1
http://bezport.kr-karlovarsky.cz/strategicke-dokumenty-1
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v kraji.  

Praha připravuje realizaci externí Analýzy 

potřebnosti adiktologických služeb na 

přelom r. 2021 a 2022. 

4.22  Zajistit možnosti 

vzdělávání krajských 

a místních 

protidrogových 

koordinátorů v rámci 

akreditovaného kurzu.  

průběžně A) MV 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

RVKPP 

splněno 

(probíhá 

průběžně) 

ano MV, odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly akredituje vzdělávací programy 

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to výhradně pro úředníky 

územních samosprávných celků.  

Vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků k problematice 

závislostního chování je aktuálně 

zajišťováno prostřednictvím 

10 akreditovaných vzdělávacích institucí, 

které celkem pořádají 16 akreditovaných 

vzdělávacích programů. 

V tomto ohledu došlo v průběhu realizace 

Akčního plánu k navýšení počtu 

vzdělávacích institucí a vzdělávacích 

programů zabývajících se závislostní 

problematikou (oproti stavu v srpnu 2020 

přibyla 1 vzdělávací instituce a počet 

vzdělávacích programů byl zvýšen o 6). 

Vyšší počet akreditovaných 

vzdělávacích programů  

 

4.23  Podporovat účast 

krajských a místních 

protidrogových 

průběžně A) doporučení 

krajům a obcím 

částečně 

splněno 

ano Kraje a obce účast KPK a MPK na těchto 

akcích obecně podporují, nicméně míra 

účasti se liší kraj od kraje. V r. 2020 a 2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

koordinátorů na 

vzdělávacích 

seminářích 

a konferencích 

k protidrogové 

politice. 

byla možnost účasti na vzdělávacích 

seminářích a konferencích k protidrogové 

politice omezena pandemií COVID-19.  

V r. 2021 byl realizován kurz Systém 

vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských 

a místních protidrogových koordinátorů 

(v rámci projektu IP RAS) s rozsahem 40 

hodin (účastnili se např. KPK a MPK 

Ústeckého kraje). V r. 2021 realizoval 

Ústecký kraj semináře, kterých se MPK také 

účastnili: Gambling v praxi, Základy práce se 

závislou osobou, Práce s rodinou závislého. 

4.24  Metodicky 

podporovat kraje 

a obce v politice pro 

oblast hazardního 

hraní.  

průběžně A) MV, MF 

B) sRVKPP 

splněno  ano MV v této oblasti zpracovalo Metodický 

materiál k vydání obecně závazné vyhlášky 

obce o regulaci hazardních her – od 

01.01.2017 a Metodické doporučení č. 5 – 

Tvorba obecně závazných vyhlášek (práva 

a povinnosti obcí v oblasti regulace 

hazardních her). 

Současně byla obcím poskytována 

individuální metodická pomoc při tvorbě 

obecně závazných vyhlášek regulujících 

hazardní hry. 

V průběhu r. 2021 probíhala aktualizace 

tohoto materiálu. 

MF průběžně odpovídá na dotazy obcí 

a vydává svoje dílčí stanoviska. V případě 

změn aktivně informuje dotčené subjekty 

Byla zajištěna 

informovanost obcí o jejich 

možnostech regulace 

hazardních her na jejich 

území a obcím výrazně 

usnadněna tvorba obecně 

závazných vyhlášek. 

Výsledkem metodické 

pomoci byla rovněž nulová 

nezákonnost vydaných 

obecně závazných vyhlášek 

v dotčené oblasti. 

 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-16.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-16.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-16.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-16.aspx
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni-P124_05-1.pdf
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni-P124_05-1.pdf
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni-P124_05-1.pdf
file:///C:/Users/leblovam/AppData/Local/Temp/Metodicke_doporuceni-P124_05-1.pdf
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(kraje, případně obce). 

tabulka 3-32: Specifický cíl: Posílit propojení jednotlivých aktérů protidrogové politiky 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.25  Podporovat 

partnerství 

a spolupráci 

odborných 

společností, 

výzkumných institucí, 

zastřešujících institucí 

poskytovatelů služeb 

a případně 

uživatelských/svépom

ocných/ 

pacientských organiz

ací jejich přímým 

zapojením do 

pracovních 

a poradních orgánů 

a procesů 

protidrogové politiky 

na všech úrovních.  

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) doporučení 

krajům a obcím, 

střešním 

a odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

ano V RVKPP i jejích poradních a pracovních 

orgánech jsou zastoupeny střešní 

organizace, odborné organizace i zástupce 

výzkumných institucí. Usnesením vlády 

č. 1313 ze 14. prosince 2020 byla schválena 

změna Statutu RVKPP, kterou došlo 

k rozšíření počtu členů RVKPP mj. 

o zástupce pacientských organizací.  

Stálé pracovní skupiny zabývající se 

otázkami politiky v oblasti závislostí jsou 

zřízeny ve všech krajích kromě Zlínského 

a Pardubického kraje. Do činnosti 

pracovních skupin jsou zapojováni zástupci 

poskytovatelů adiktologických služeb 

v kraji. V Praze jsou zástupci poskytovatelů 

služeb stálými členy Komise Rady 

hl. m. Prahy pro protidrogovou politiku 

a také pracovních sekcí (primární prevence, 

HR, léčba a resocializace, bezpečnost). 

Na úrovni krajů jsou běžně organizovány 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

vzdělávací semináře pro MPK nebo 

regionální adiktologické konference, 

organizována jsou také setkání MPK se 

zástupci organizací poskytujících 

adiktologické služby uživatelům drog. Tyto 

aktivity se v l. 2020 a 2021 z důvodu 

pandemie COVID-19 konaly v omezené 

míře a nejčastěji on-line formou. 

V Plzeňském kraji se v rámci pravidelných 

jednání MPK setkávají také se zástupci 

služeb.  

4.26  Realizovat 

a spolupodílet se na 

informačních akcích 

v oblasti 

protidrogové politiky 

pro zástupce 

politické 

reprezentace na 

národní a regionální 

úrovni. 

průběžně  A) sRVKPP 

B) MZ, 

doporučení 

odborným 

společnostem, 

krajům a obcím 

splněno  ano OPK pravidelně pořádá národní konference 

k problematice alkoholu, tabáku, 

hazardního hraní, nových technologií 

a psychoaktivních léků. Na národní úrovni 

se účastní i politická reprezentace. Dále 

jsou pořádané workshopy, tiskové 

konference, tiskové zprávy a probíhá 

spolupráce a setkávání národní 

koordinátorky s politiky na národní 

a regionální úrovni. Národní koordinátorka 

a další pracovníci OPK se účastnili 

diskuzních platforem (např. na téma 

regulace reklamy na alkohol, HH, snižování 

škod v oblasti tabáku, psychoaktivní léky), 

kulatého stolu Parlamentu ČR, jednání 

Zdravotního výboru PSP ČR a na půdě 

Senátu Parlamentu ČR. 

V některých krajích jsou členy krajských 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

komisí v oblasti politiky závislostí také 

zástupci politické reprezentace na krajské 

úrovni. Výstupy komisí jsou také 

předkládány v krajských radách 

a zastupitelstvech.  

4.27  Podporovat činnost 

pacientských/ 

uživatelských/ 

svépomocných 

organizací a jejich 

zapojení do 

protidrogové politiky. 

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) doporučení 

odborným 

společnostem, 

krajům a obcím, 

SMO ČR 

částečně 

splněno 

ano Usnesením vlády č. 1313 ze dne 

14. prosince 2020 byla schválena změna 

Statutu RVKPP, kterým mj. došlo k rozšíření 

počtu členů RVKPP o zástupce 

pacientských organizací.  

MZ pozvalo v r. 2019 pacientskou 

organizaci Recovery na jednání MPS SPA 

a dále i k diskusnímu kulatému stolu se 

zástupci alkoholového průmyslu 

k problematice regulace reklamy 

a propagace týkající se alkoholických 

nápojů (14.07.2020). V rámci revize Statutu 

MPS SPA a KOTA se počítá se začleněním 

pacientské organizace Recovery do obou 

PS (člen MPS SPA a přidružený člen v MPS 

KOTA). 

Na krajské úrovni jsou místně příslušné 

svépomocné organizace zapojovány do 

procesů politiky v oblasti závislostí (např. 

Liberecký a Královéhradecký kraj). V Praze 

byly v r. 2021 osloveny organizace 

Recovery a SLON ve fázi tvorby 

a připomínkování Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb, obdobně se 

  



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

214 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

s nimi počítá i v procesu tvorby nové 

strategie pro oblast závislostí HMP. 

4.28  Pravidelně, min. 1× 

za 2 roky organizovat 

národní, 

popř. mezinárodní 

konferenci na téma: 

a) hazardních her 

a nelátkových 

závislostí, b) alkoholu, 

tabáku 

a psychoaktivních 

léků c) protidrogové 

politiky/nelegálních 

drog. 

min. 1× za 

2 roky 

A) sRVKPP 

B) MF, MZ 

splněno ano V období platnosti Akčního plánu byly 

realizovány 4 národní konference: 

 06.11.2019 – Národní konference 

Zaostřeno na on-line 2019 

 27.11.2019 – Národní konference 

Alkohol a tabák v České republice 

2019 

 27.10.2020 – Národní konference 

Psychoaktivní léky v ČR 2020 

(vzhledem k epidemiologické situaci 

v on-line formě) 

 02.12.2021 – Národní konference 

Nelegální návykové látky 2021 

(vzhledem k epidemiologické situaci 

v on-line formě) 

Záznam Národní 

konference Psychoaktivní 

léky v ČR 2020: 

www.youtube.com/playlist

?list=PL2vtw1ffFw0u9J1YiR

MROaXkMmFgpd5hI 

Záznam Národní 

konference Nelegální 

návykové látky 2021 zde: 

www.youtube.com/channe

l/UCnytar5k7VqooQlSx0XZ

THg/featured  

Další odkazy k tématu: 

www.youtube.com/channe

l/UCnytar5k7VqooQlSx0XZ

THg/about 

 

4.29  Každoročně 

organizovat 

konferenci Tabák 

a Zdraví a Léčba 

závislosti na tabáku. 

2019 

2020 

2021 

A) doporučení 

SLZT, KAD 

B) sRVKPP, MZ 

splněno ano Přestože nebyly přiděleny žádné finanční 

prostředky a navzdory situaci spojené 

s pandemií COVID-19, se konference každý 

rok uskutečnily. Do budoucna je žádoucí 

finanční prostředky pro účely organizace 

konferencí zajistit. 

SLZT každoročně ve spolupráci s ČLS JEP 

organizovala konference, dosud bez 

finanční podpory (sRVKPP). Konference 

Léčba závislosti na tabáku se uskutečnila 

 SLZT: 900 Kč 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/playlist%3flist=PL2vtw1ffFw0u9J1YiRMROaXkMmFgpd5hI
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/playlist%3flist=PL2vtw1ffFw0u9J1YiRMROaXkMmFgpd5hI
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/playlist%3flist=PL2vtw1ffFw0u9J1YiRMROaXkMmFgpd5hI
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/featured
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/featured
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/featured
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/about
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/about
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.youtube.com/channel/UCnytar5k7VqooQlSx0XZTHg/about
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

dne 03.04.2019, konference v dubnu 2020 

byla zrušena z důvodu pandemie COVID-

19, a konference se uskutečnila dne 

03.11.2021.  

Zástupci KAD EAC vystoupili s aktivním 

příspěvkem Kouření a adiktologie – mýty 

a realita na konferenci Tabák a zdraví 2020 

tabulka 3-33: Specifický cíl: Zajistit dostupnost dat a monitorování situace v oblasti závislostního chování 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.30  

 

Zajistit dostupnost 

komplexních dat 

v rozsahu klíčových 

epidemiologických 

indikátorů, o situaci 

v oblasti závislostního 

chování a jeho 

dopadů 

prostřednictvím 

zpracování 

a zveřejnění: a) VZ 

o stavu ve věcech 

drog a b) VZ 

o hazardním hraní. 

každoročně A) sRVKPP 

B) členové 

RVKPP 

splněno ano VZ o stavu ve věcech drog a VZ 

o hazardním hraní byly NMS každoročně 

zpracovávány a zveřejněny.  

Výroční zprávu o hazardním hraní v České 

republice v roce 2018 schválila dne 

3. července 2019 RVKPP a dne 22. 

července2019 vzala na vědomí vláda ČR. 

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v 

České republice v roce 2018 schválila 

RVKPP dne 1. listopadu 2019 a projednala 

vláda ČR dne 9. prosince 2019. 

Výroční zprávu o hazardním hraní v České 

republice v roce 2019 schválila dne 

25. června 2020 RVKPP a dne 20. 

Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog v České 

republice v roce 2019 

(www.drogy-

info.cz/publikace/vyrocni-

zpravy/vyrocni-zprava-o-

stavu-ve-vecech-drog-v-

ceske-republice-v-roce-

2019/)  

Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog v České 

republice v roce 2018  

(www.drogy-

info.cz/publikace/vyrocni-

 

https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

července2020 vzala na vědomí vláda ČR. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v 

České republice v roce 2019 schválila 

RVKPP dne 29. října 2020 a projednala 

vláda ČR dne 16. listopadu 2020. 

Na návrh NMS vláda usnesením č. 650 ze 

dne 19.07.2021 schválila nový koncept 

informačního balíčku s jednou hlavní 

souhrnnou zprávou a několika tematicky 

zaměřenými zprávami. Balíček obsahuje 

dílčí zprávy, které budou předkládány 

RVKPP a souhrnnou zprávu o závislostech 

v ČR, která shrne jednotlivé dílčí zprávy 

a bude předkládána vládě ČR. 

Výroční zprávu o hazardním hraní v České 

republice v roce 2020 schválila RVKPP dne 

23. června 2021. Zprávu o nelegálních 

drogách v ČR 2021 schválila RVKPP dne 

12. listopadu 2021 spolu se Zprávou 

o alkoholu v ČR 2021, Zprávou 

o tabákových, nikotinových a souvisejících 

výrobcích v ČR 2021 a Zprávou 

o problematickém užívání psychoaktivních 

léků v ČR 2021.  

zpravy/vyrocni-zprava-o-

stavu-ve-vecech-drog-v-

ceske-republice-v-roce-

2018/) 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2020 

(www.drogy-

info.cz/publikace/vyrocni-

zpravy/vyrocni-zprava-o-

hazardnim-hrani-v-ceske-

republice-v-roce-2020/) 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2019 

(www.drogy-

info.cz/publikace/vyrocni-

zpravy/vyrocni-zprava-o-

hazardnim-hrani-v-ceske-

republice-v-roce-2019/) 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2018 

(www.drogy-

info.cz/publikace/vyrocni-

zpravy/vyrocni-zprava-o-

hazardnim-hrani-v-ceske-

republice-v-roce-2018/) 

http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
http://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2018/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2020/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2019/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018/
https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.31  Zajistit dostupnost 

komplexních 

konsolidovaných dat, 

v rozsahu klíčových 

epidemiologických 

indikátorů, o situaci 

v oblasti závislostního 

chování a jeho 

dopadů 

prostřednictvím 

zpracování 

a zveřejnění: a) VZ 

o stavu užívání 

a kontroly tabáku 

a b) VZ o stavu 

užívání alkoholu 

a jeho dopadů. 

každoročně A) MZ (SZÚ) 

B) sRVKPP, 

členové RVKPP 

splněno ano V oblasti alkoholu, tabáku, psychoaktivních 

léků a digitálních závislostí souhrnné 

zprávy do r. 2021 chyběly, i když tyto 

oblasti představují významný 

veřejnozdravotní a společenský problém. 

Z toho důvodu na návrh NMS vláda 

usnesením č. 650 ze dne 19.07.2021 

schválila nový koncept informačního 

balíčku s jednou hlavní souhrnnou zprávou 

a několika tematicky zaměřenými zprávami. 

Balíček obsahuje: 

 Dílčí zprávy, které jsou podrobně 

a specificky zaměřeny na jednotlivé 

oblasti: tabák, alkohol, hazardní hraní, 

nelegální drogy, psychoaktivní léky, 

digitální závislosti (poslední od 

r. 2022). Dílčí zprávy budou 

předkládány Radě vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky 

(RVKPP). Tento materiál obsahuje 

4 z nich, zprávu o hazardním hraní 

RVKPP projednala již v červnu 2021. 

 Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR, 

která shrne jednotlivé dílčí zprávy 

a bude předkládána vládě ČR. 

V r. 2021 NMS zpracovalo mj. Zprávu 

o alkoholu v ČR 2021 a Zprávu 

o tabákových, nikotinových a souvisejících 

výrobcích v ČR 2021, zprávy schválila 

RVKPP dne 12. listopadu 2021. 

www.szu.cz/tema/podpora

-zdravi/narodni-vyzkum-

uzivani-tabaku-a-alkoholu-

v-ceske-republice 

SZÚ rozpočet: 

2019: 396 880 

Kč 

2020: 396 880 

Kč 

2021: 387 200 

Kč 

Uvedené částky 

jsou vč. DPH 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

SZÚ publikovalo na www.szu.cz v r. 2019 

i 2020 zprávu o užívání tabáku a alkoholu 

v populaci ČR Národní výzkum užívání 

tabáku a alkoholu v ČR (NAUTA). 

4.32  Zajistit šíření 

informací o drogové 

situaci, o opatřeních 

protidrogové politiky 

odborné a laické 

veřejnosti – zajistit 

provoz a rozvoj 

národních 

internetových stránek 

(drogy-info.cz, 

drogove-sluzby.cz, 

dotace-vlada.cz, 

koureni-zabiji.cz, 

hazardni-hrani.cz, 

alkohol-skodi.cz 

apod.) a ediční řady 

NMS a sRVKPP. 

průběžně A) sRVKPP 

B) KAD, SZÚ 

splněno ano OPK, resp. NMS zajišťuje provoz webových 

stránek: rvkpp.vlada.cz, www.drogy-info.cz, 

www.alkohol-skodi.cz, www.koureni-

zabiji.cz, www.hazardni-hrani.cz a sociálních 

sítích www.facebook.com/drogyinfo/ 

Po dobu platnosti AP bylo v ediční řadě 

NMS a sRVKPP vydáno celkem 22 publikací 

(5 v r. 2021, 8 v r. 2020, 9 v r. 2019) 

a 16 čísel Zaostřeno v českém jazyce 

a 2 čísla v anglickém jazyce (5 v r. 2021, 

6 v českém jazyce a 2 v anglickém jazyce 

v r. 2020, 5 v r. 2019)  

MZ nově zajišťuje Národní zdravotnický 

informační portál nzip.cz, který byl spuštěn 

23.07.2020 a zahrnuje mj. informace 

v kategorii Závislosti a návykové látky. 

KAD zajišťuje webové stránky 

www.alkoholpodkontrolou.cz a profily na 

sociálních sítích. 

Provoz: rvkpp.vlada.cz, 

www.drogy-info.cz, 

www.alkohol-skodi.cz, 

www.koureni-zabiji.cz, 

www.hazardni-hrani.cz, 

www.nzip.cz, 

www.alkoholpodkontrolou.

cz 

Souhrnná zpráva o realizaci 

protidrogové politiky v 

krajích v roce 2019; ISBN 

978-80-7440-265-4 (online 

publikace, PDF) 

Vyhodnocení dotačního 

řízení pro oblast 

protidrogové politiky 

Úřadu vlády ČR 2020; ISBN 

978-80-7440-267-8 (online 

publikace, PDF) 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2020; ISBN 

978-80-7440-269-2 (online 

publikace, PDF) 

Dotazníková studie Lékaři 

 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.drogove-sluzby.cz/
http://www.dotace-vlada.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
https://www.hazardni-hrani.cz/
https://www.alkohol-skodi.cz/
http://rvkpp.vlada.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
https://www.facebook.com/drogyinfo/
http://rvkpp.vlada.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.nzip.cz
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.alkoholpodkontrolou.cz
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.alkoholpodkontrolou.cz
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ČR 2020 se zaměřením na 

problematiku závislostí; 

ISBN 978-80-7440-270-8 

(online publikace, PDF) 

Drug Situation in the Czech 

Republic in 2019; ISBN: 

978-80-7440-272-2 (online 

publikace, PDF) 

Národní akční plán 

informačního systému 

v závislostech (NAPISZ) na 

období 2020–2022; ISBN 

978-80-7440-246-3 (online 

publikace, PDF) 

Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog v České 

republice v roce 2019; ISBN 

978-80-7440-254-8 

Doporučení k užívání 

a snižování míry zneužívání 

benzodiazepinů a dalších 

hypnotik a anxiolytik; ISBN 

978-80-7440-251-7 (online 

publikace, PDF) 

Evropský průvodce 

zdravotními a sociálními 

opatřeními zaměřenými na 

řešení drogového 

problému; ISBN 978-80-



Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

220 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

7440-221-0 (online 

publikace, PDF) 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2019; ISBN 

978-80-7440-248-7 (online 

publikace, PDF) 

Akční plán realizace 

Národní strategie prevence 

a snižování škod spojených 

se závislostním chováním 

2019–2021; ISBN 978-80-

7440-247-0 (online 

publikace, PDF) 

Výskyt VHC u injekčních 

uživatelů drog. Výsledky 

studie prováděné mezi 

klienty nízkoprahových 

zařízení v letech 2002-

2005. Elektronický zdroj, 

původně r. 2009, znovu 

zpřístupněný v r. 2020. 

ISBN 978-80-7440-003-2 

(PDF) 

NTORS Po pěti letech. 

Elektronický zdroj, 

původně r. 2009, znovu 

zpřístupněný v r. 2020. 

ISBN 978-80-7440-004-9 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(PDF) 

Národní strategie prevence 

a snižování škod spojených 

se závislostním chováním 

2019-2027;  ISBN 978-80-

7440-231-9 (brožováno; 

zveřejněno PDF) 

National Strategy to 

Prevent and Reduce the 

Harm Associated with 

Addictive Behaviour 2019-

2027; ISBN 978-80-7440-

249-4 (online publikace, 

PDF) 

Obecné zásady pro úpravu 

stávající legislativy 

a předpisů v oblasti léčby 

opioidními agonisty; ISBN 

978-80-7440-230-2 (online 

publikace, PDF) 

Eliminace virové hepatitidy 

typu C mezi uživateli drog 

v ČR; ISBN 978-80-7440-

232-6 (online publikace, 

PDF) 

Testování na HIV a VHC 

v nízkoprahových službách 

pro uživatele drog; ISBN 

978-80-7440-221-0 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

(brožováno; zveřejněno 

PDF) 

Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog v České 

republice v roce 2018; ISBN 

978-80-7440-237 

Drug situation in the Czech 

Republic in 2018; ISBN 

978-80-7440-245-6 

Výroční zpráva 

o hazardním hraní v České 

republice v roce 2018; ISBN 

978-80-7440-229-6 

Souhrnná zpráva o realizaci 

protidrogové politiky v 

krajích v roce 2017; ISBN 

978-80-7440-223-4 (online 

publikace) 

Zaostřeno:  

01/21 Konopné produkty 

s nízkým obsahem THC 

v Evropě 

02/21 Národní 

psychedelický výzkum 

2019-2021 

03/21 Sčítání 

adiktologických služeb 

2020 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

04/21 Hazardní hraní 

v České republice v roce 

2020  

05/21 Národní výzkum 

užívání návykových látek 

2020  

01/20 Nové psychoaktivní 

substance 

02/20 Řešení digitální 

a herní závislosti: výzva pro 

21. století 

03/20 Dopady onemocnění 

COVID-19 na uživatele 

drog a poskytovatele 

adiktologických služeb 

04/20 Souhrn výroční 

zprávy o hazardním hraní 

v ČR v r. 2019 

05/20 Evropská školní 

studie o alkoholu a jiných 

drogách (ESPAD) 2019 

06/20 Návykové látky 

v České republice v roce 

2019 

Gambling in the Czech 

Republic in 2019 (speciální 

vydání, překlad č. 04/20) 

Tobacco, Alcohol and Illicit 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Drugs in the Czech 

Republic in 2019 (speciální 

vydání, překlad č. 06/20) 

01/19 Prevence smrtelných 

předávkování 

02/19 mHEALTH aplikace 

jako možnost intervence 

03/19 Hazardní hraní 

v České republice v roce 

2018 

04/19 Hraní digitálních her 

u českých adolescentů 

05/19 Uruguayský konopný 

zákon jako průkopník 

nového paradigmatu 

4.33  Realizovat 

celopopulační studie 

zaměřené na užívání 

návykových látek 

a hraní HH na 

reprezentativním 

vzorku české dospělé 

populace ve věku 

15+ let. 

2019 

2020 

2021 

A) sRVKPP splněno ano Každý rok se realizují 2 studie v obecné 

populaci ve věku 15+ let (Prevalence 

užívání drog v populaci ČR a Výzkum 

občanů) a každé 4 roky je realizován 

Národní výzkum užívání návykových látek.  

Poslední vlna realizace Národního výzkumu 

proběhla v roce 2020 (na jaře část studie 

sbíraná on-line dotazníkem ve vzorku 

dospělé populace z internetového panelu, 

na podzim část studie v domácnostech 

formou rozhovorů), studie Prevalence 

užívání drog v populaci ČR a Výzkum 

občanů byly realizovány každoročně během 

www.szu.cz/tema/podpora

-zdravi/narodni-vyzkum-

uzivani-tabaku-a-alkoholu-

v-ceske-republice 

Zaostřeno 05/2021 

(www.drogy-

info.cz/publikace/zaostren

o-na-drogy/2021-

zaostreno/05-21-narodni-

vyzkum-uzivani-

navykovych-latek-2020/) 

Studie Výzkum občanů 

a Prevalence nemají 

SZÚ rozpočet: 

2019: 396 880 

Kč 

2020: 396 880 

Kč 

2021: 387 200 

Kč 

Národní 

výzkum 2020: 

1 075 910,03 

Kč.  

Výzkum 

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2021-zaostreno/05-21-narodni-vyzkum-uzivani-navykovych-latek-2020/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

platnosti AP. 

SZÚ realizoval každoroční Národní výzkum 

užívání tabáku a alkoholu v ČR (NAUTA) 

u populace starších 15 let. 

samostatné publikační 

výstupy, data jsou 

průběžně zveřejňována ve 

zprávách NMS 

občanů 

v r. 2019–2021 

(cena za 1 rok): 

297 660 Kč.  

Prevalence 

užívání drog 

v populaci ČR 

v r. 2019–2021 

(cena za 1 rok): 

12 100 Kč. 

Uvedené částky 

jsou vč. DPH 

4.34  Realizovat školní 

studii ESPAD. 

12/2019 A) sRVKPP splněno ano V r. 2019 se konala sedmá vlna studie, 

zúčastnilo se jí 35 zemí včetně ČR. Sběr dat 

se uskutečnil v březnu–červnu 2019. 

Výsledky byly zveřejněny formou tiskové 

konference dne 03.09.2020, jsou uvedeny 

ve zprávách vydávaných NMS a souhrnný 

přehled hlavních zjištění a trendů je 

zveřejněn v čísle Zaostřeno 5/2020. Data za 

ČR jsou součástí mezinárodní databáze 

ESPAD a byla publikována také v rámci 

mezinárodní zprávy ze studie ESPAD. 

Data jsou také průběžně zveřejňována ve 

zprávách NMS. 

05/20 Evropská školní 

studie o alkoholu a jiných 

drogách (ESPAD) 2019 

(www.drogy-

info.cz/publikace/zaostren

o-na-drogy/2020-

zaostreno/05-20-evropska-

skolni-studie-o-alkoholu-a-

jinych-drogach-espad-

2019/) 

ESPAD Report 2019 

(http://www.espad.org/esp

ad-report-2019)  

Metodologická zpráva ze 

studie 

(http://www.espad.org/con

tent/espad-2019-

502 682,40 Kč 

Uvedená částka 

je vč. DPH 

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/05-20-evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019/
http://www.espad.org/espad-report-2019
http://www.espad.org/espad-report-2019
http://www.espad.org/content/espad-2019-methodology
http://www.espad.org/content/espad-2019-methodology
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

methodology) 

Data jsou také průběžně 

zveřejňována ve zprávách 

NMS. 

4.35  Realizovat 

dotazníkovou studii 

mezi osobami ve 

výkonu trestu 

zaměřenou na užívání 

návykových látek 

a hraní HH. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MSp (GŘ VS) 

splněno ano NMS ve spolupráci s VS ČR v r. 2020 

realizovalo 6. vlnu dotazníkové studie 

užívání návykových látek mezi vězni ve 

výkonu trestu odnětí svobody.  

Výsledky jsou průběžně 

zveřejňovány ve zprávách 

NMS. 

VS ČR: v rámci 

stávajících 

zdrojů 

4.36  Realizovat studii 

GYTS v ČR. 

2021 A) MZ (SZÚ) splněno částečně Od září 2021 probíhá příprava realizace 

studie GYTS, která zahrnuje tvorbu 

a překlad dotazníku pro žáky a učitele, 

zajištění spolupráce s MŠMT, včetně 

poskytnutí seznamu všech základních škol, 

které mají 7., 8. a 9. ročník, event. jejich 

ekvivalent (víceletá gymnázia). Seznam 

bude do konce r. 2021 zaslán CDC, kde 

bude náhodně vylosováno 50 škol, které 

budou do šetření zařazeny. Samotný sběr 

dat proběhne během ledna až dubna 2022. 

Výsledky budou následně zaslány ke 

zpracování CDC, po jejich vyhodnocení 

bude k dispozici závěrečná zpráva z šetření. 

  

http://www.espad.org/content/espad-2019-methodology
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tabulka 3-34: Specifický cíl: Zvýšit dostupnost dat o nových fenoménech/oblastech v oblasti závislostního chování 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.37  Zanalyzovat průtok 

(pohyb) klientů 

systémem 

adiktologických 

služeb z dat 

Národního registru 

léčby uživatelů drog, 

včetně zohlednění 

podle pohlaví. 

12/2021 A) KAD 

B) MZ (ÚZIS), 

sRVKPP 

nesplněno ne KAD EAC realizovala studie zaměřené na 

mortalitu, morbiditu a pacientské 

trajektorie v opioidní substituční léčbě. 

O realizovaných studiích nejsou ze strany 

KAD dostupné bližší informace. 

  

4.38  Monitorovat užívání 

konopných produktů 

s vysokým obsahem 

CBD a nízkým 

obsahem THC a jeho 

dopadů, včetně 

analýzy trendů 

a důvodů užívání 

tohoto typu 

konopného produktu. 

průběžně A) sRVKPP částečně 

splněno 

ano NMS samostatně monitoruje užívání 

konopí a konopných produktů s obsahem 

CBD převažujícím nad obsahem THC (tzv. 

CBD konopí a CBD produkty).  

Od r. 2018 sleduje samostatně omnibusový 

Výzkum občanů a od r. 2019 také 

omnibusový výzkum Prevalence užívání 

drog v populaci užívání konopí čistě 

z důvodu samoléčby tělesných (nikoliv 

psychických) potíží, a to jak s vědomím 

lékaře, tak bez jeho vědomí. V r. 2019 bylo 

do dotazníku obou studií zařazeno také 

užívání konopí a konopných produktů 

s obsahem CBD převažujícím nad obsahem 

THC (tzv. CBD konopí a CBD produkty).  

V r. 2020 sledovaly samostatně užívání 

konopí čistě z důvodu samoléčby tělesných 

(nikoliv psychických) potíží, a to jak 

s vědomím lékaře, tak bez jeho vědomí 

Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog v ČR v roce 

2019  

Zpráva o nelegálních 

drogách v ČR 2021 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Národní výzkum 2020, Prevalence užívání 

drog 2020 a Výzkum občanů 2020. Do 

dotazníku všech tří studií bylo zařazeno 

také užívání konopí a konopných produktů 

s obsahem CBD převažujícím nad obsahem 

THC (tzv. CBD konopí a CBD produkty). 

Výsledky jsou zveřejněny ve Výroční zprávě 

o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2019 

a Zprávě o nelegálních drogách v ČR 2021. 

V prosinci 2019 OPK ve spolupráci s dalšími 

rezorty a institucemi svolal jednání 

relevantních rezortů k aktuálnímu dění 

v oblasti nárůstu CBD produktů v ČR, a to 

i v souvislosti s aktuálním mezinárodním 

děním u daných produktů. Výstupy byly 

prezentovány na jednání RVKPP. 

4.39  Realizovat analýzu 

potřeb, možností 

a rizik regulace trhu 

s konopnými 

produkty. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MZ, MV, 

MZe 

částečně 

splněno 

ano V dotačním řízení ÚV ČR na r. 2019 byl 

podpořen projekt Centra ekonomických 

a tržních analýz (CETA) Analýza výnosů 

a nákladů legalizace konopí v České 

republice. 

 888 tis. Kč 

4.40  Analyzovat a 

monitorovat situaci 

v oblasti nadužívání 

internetu a nových 

technologií a výsledky 

zveřejňovat ve 

výročních zprávách 

o HH. 

průběžně A) sRVKPP částečně 

splněno 

ano Dílčí informace v oblasti nadužívání 

internetu a nových technologií jsou 

zveřejňovány ve VZ o HH. Dosud však chybí 

komplexní souhrnné monitorovací zprávy 

na toto téma. 

Na návrh RVKPP vláda usnesením č. 650 ze 

dne 19.07.2021 schválila nový koncept 

V r. 2019 bylo téma hraní 

her (gaming) mezi 

dospívajícími zpracováno 

v rámci Zaostřeno 04/19 

Hraní digitálních her 

u českých adolescentů 

(www.drogy-

 

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

informačního balíčku s jednou hlavní 

souhrnnou zprávou a několika tematicky 

zaměřenými zprávami, mj. s dílčí zprávou 

zaměřenou na oblast digitálních závislostí, 

která bude zpracována od r. 2022.  

info.cz/publikace/zaostren

o-na-drogy/2019-

zaostreno/04-2019-hrani-

digitalnich-her-u-ceskych-

adolescentu/) 

4.41  Zmapovat situaci 

v oblasti nadužívání 

psychoaktivních 

léčivých přípravků 

a navrhnout opatření 

a harmonogram jejich 

implementace. 

12/2020 A) sRVKPP, MZ 

B) ČLnK, SÚKL 

částečně 

splněno  

ne Na návrh RVKPP vláda usnesením č. 650 ze 

dne 19.07.2021 schválila nový koncept 

informačního balíčku s jednou hlavní 

souhrnnou zprávou a několika tematicky 

zaměřenými zprávami, mj. s dílčí zprávou 

zaměřenou oblast psychoaktivních léků. 

Zprávu o problematickém užívání 

psychoaktivních léků v ČR 2021 schválila 

RVKPP dne 12. listopadu 2021. 

Návrh opatření, včetně harmonogramu 

jejich realizace v souvislosti s nadužíváním 

psychoaktivních léčivých přípravků, nebyl 

realizován. 

  

4.42  Provádět pravidelná, 

dobrovolná, 

anonymní 

dotazníková šetření 

u vojáků zaměřená na 

užívání alkoholu, 

tabáku, nelegálních 

drog, hraní 

hazardních her 

a nadužívání nových 

technologií. 

každoročně A) MO splněno ano Aktivita byla realizována v požadovaném 

rozsahu. Vyhodnocení dat za r. 2021 bude 

dokončeno v 1. čtvrtletí r. 2022. 

Zjištěné údaje byly 

prezentovány Rezortní 

komisi pro prevenci, která 

na jejich základě 

koordinovala realizaci 

úkolů v oblasti prevence. 

 

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2019-zaostreno/04-2019-hrani-digitalnich-her-u-ceskych-adolescentu/
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.43  Využitím dat 

získaných od VoZP 

ČR, z laboratorních 

vyšetření na OPL 

a z dotazníkových 

šetření monitorovat, 

diagnostikovat 

a vyhodnocovat míru 

intenzivního užívání 

alkoholu, tabáku, 

nelegálních drog, 

psychoaktivních léků, 

nadměrného 

hazardního hraní 

a nadužívání nových 

technologií. 

každoročně A) MO splněno ano Monitorování, diagnostikování 

a vyhodnocování bylo realizováno po celé 

hodnocené období. Vyhodnocení dat za 

r. 2021 bude dokončeno v 1. čtvrtletí 

r. 2022. 

Zjištěné údaje byly 

prezentovány Rezortní 

komisi pro prevenci, která 

na jejich základě 

koordinovala realizaci 

úkolů v oblasti prevence. 

 

4.44  Zpracovat studii 

odhadu 

společenských 

nákladů spojených s: 

a) užíváním alkoholu, 

b) užíváním tabáku, 

c) užíváním 

psychoaktivních léků, 

d) užíváním 

nelegálních drog, 

e) hazardním hraním 

v ČR. 

12/2021 A) sRVKPP 

B) MZ, MV, 

MPSV, MF, 

doporučení 

odborným 

společnostem a 

KAD 

částečně 

splněno 

ano V rámci dotačního řízení ÚV ČR byl 

v r. 2019, resp. v r. 2020 podpořen projekt 

KAD (VFN) Ekonomická kvantifikace 

společenských nákladů užívání alkoholu, 

tabáku a nelegálních drog v podmínkách 

ČR, resp. Ekonomická kvantifikace 

společenských nákladů užívání alkoholu, 

tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní 

v ČR, který se zaměřoval na přípravu 

revidované metodiky ekonomické 

kvantifikace společenských nákladů užívání 

alkoholu, tabáku, nelegálních drog 

a hazardního hraní v ČR. 

 561 tis. Kč 

v r. 2019 

516 tis. Kč 

v r. 2020 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.45  Podporovat 

výzkumné projekty 

zaměřené na: 

       

 4.45.1  cost-effective 

analýzy 

vybraných 

opatření 

protidrogové 

politiky 

v oblasti 

snižování 

nabídky i 

snižování 

poptávky, 

průběžně A) členové 

RVKPP 

B) grantové 

agentury 

částečně 

splněno 

částečně V rámci dotačního řízení ÚV ČR byl 

v r. 2019 podpořen projekt CETA Analýza 

efektivity komunitních službových projektů 

v oblasti závislostí, který se využíval metody 

cost-effectiveness a cost-benefit analýzu. 

 1 226 tis. Kč 

 4.45.2  nové trendy 

užívání tabáku 

a nikotinu 

(zejména 

elektronických 

cigaret 

a zahřívaných 

tabákových 

výrobků, 

mapování 

užívání 

a následků 

užívání nových 

zařízení 

určených 

průběžně A) AZV, GAČR, 

TAČR 

B) SZÚ, 

doporučení 

SNN, KAD 

splněno ano KAD/Centrum pro výzkum a prevenci 

užívání tabáku provedlo dílčí kvalitativní 

studii mapování vzorců užívání zahřívaného 

tabáku (mezi dětmi a dospívajícími). Dále 

probíhá navazující kvantitativní studie na 

větším vzorku respondentů.  

V r. 2021 byla zrealizována online 

dotazníková studie užívání orálních forem 

tabáku a nikotinu mezi vysokoškolskými 

studenty s akcentem na užívání 

nikotinových sáčků. Výsledky budou 

publikovány ve formě výzkumného článku. 

V r. 2021 byla dále realizována online 

dotazníková studie o užívání vodních 

dýmek mezi vysokoškolskými studenty. 

www.szu.cz/tema/podpora

-zdravi/narodni-vyzkum-

uzivani-tabaku-a-alkoholu-

v-ceske-republice 

SZÚ rozpočet: 

2019: 396 880 

Kč 

2020: 396 880 

Kč 

2021: 387 200 

Kč 

Uvedené částky 

jsou vč. DPH 

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

k inhalování 

a nových 

výrobků), 

Centrum pro závislé na tabáku VFN (SLZT) 

podalo žádost o dotaci na výzkum užívání 

nových typů tabákových výrobků a EC mezi 

pacienty vyhledávající léčbu závislosti na 

tabáku (projekt Intenzivní léčba závislosti 

na tabáku a nové formy nikotinu) Projekt 

nebyl v rámci dotačního řízení podpořen. 

Nicméně SLZT užívání těchto výrobků 

u pacientů stále monitoruje. 

SZÚ hodnotí data v návaznosti na 

každoroční vyhodnocování sesbíraných dat 

v rámci zprávy Národní výzkum užívání 

tabáku a alkoholu v ČR (NAUTA). 

 4.45.3  prevalenci 

používání 

tabákových 

výrobků/elektr

onických 

cigaret 

s charakteristic

kou příchutí 

jinou než 

tabákovou, 

zejména mezi 

mladými lidmi, 

průběžně A) MZ (SZÚ), 

KAD, NUDZ 

B) doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

částečně SZÚ provedlo každoroční šetření o výskytu 

užívání tabáku v populaci a vydalo zprávy 

Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu 

v ČR (NAUTA). Součástí šetření bylo i dílčí 

téma užívání tabákových výrobků s příchutí 

u doutníků a doutníčků. 

KAD realizovala dílčí dotazníkovou studii 

zaměřenou na užívání a postoje k tabáku, 

ENDS a zahřívaného tabáku mezi studenty 

SŠ v Praze. Studie byla řádně ukončena 

a vyhodnocena. V r. 2021-2022 je v plánu 

realizace 2. vlny sběru dat.  

www.szu.cz/tema/podpora

-zdravi/narodni-vyzkum-

uzivani-tabaku-a-alkoholu-

v-ceske-republice 

SZÚ rozpočet: 

2019: 396 880 

Kč 

2020: 396 880 

Kč 

2021: 387 200 

Kč 

Uvedené částky 

jsou vč. DPH 

 4.45.4  vytvoření 

modelu 

opatření 

12/2021 A) sRVKPP 

B) MZ, 

doporučení 

nesplněno ne Aktivita nebyla splněna. Do dotačního 

řízení ÚV ČR nebyl podán výzkumný 

projekt zaměřený na model opatření 

  

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

k nastavení 

dosažení cíle 

Endgame v ČR 

včetně 

časového 

harmonogramu

, 

odborným 

společnostem 

k nastavení dosažení cíle Endgame.  

 4.45.5  zjišťování příčin 

rozvoje rizik 

v oblasti HH 

a dalších 

nelátkových 

závislostí 

a hodnocení 

efektivity 

opatření na 

jejich snížení, 

průběžně A) GAČR, TAČR 

B) MF, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

částečně 

splněno 

ano GAČR podpořila v rámci skupiny 

standardních grantových projektů projekt 

č. 21-30769S – Závislost na hraní 

počítačových her v longitudinální 

a psychodynamické perspektivě. Projekt 

realizuje Masarykova univerzita od ledna 

2021, s termínem ukončení v prosinci 2023. 

Částečně se tímto tématem zabýval projekt 

CETA Rizikovost různých typů her v kontextu 

trhu hazardního hraní v ČR, který byl 

v r. 2020 podpořen v rámci dotačního 

řízení UV ČR. 

 ÚV ČR: 523 tis. 

Kč 

GAČR: 1 765 tis. 

Kč (za r. 2021) 

 4.45.6  monitoringu 

užívání nových 

psychoaktivníc

h látek pro 

potřeby EWS, 

průběžně A) AZV, GAČR, 

TAČR 

nesplněno ne Nejsou informace o tom, že by byl 

z uvedených institucí podpořen výzkum na 

dané téma. 

  

 4.45.7  každodennost 

a sezonnost 

užívání 

alkoholu, 

průběžně A) AZV, GAČR splněno ano GAČR podpořila v rámci skupiny 

standardních grantových projektů projekt č. 

18-17564S – Sociálně ekonomické 

determinanty předčasné úmrtnosti spojené 

 1 727 tis. Kč 

(celkem za 

období 2019–

2021)  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

sociální, 

ekonomické 

a regionální 

rozdíly ve 

spotřebě 

alkoholu, 

s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově 

integrovaný přístup. Projekt je realizován 

NUDZ od ledna 2018 s předpokládaným 

ukončením v prosinci 2021. 

GAČR zároveň podpořila v rámci skupiny 

juniorských grantových projektů projekt 

č. 19-23183Y – Alkohol v České republice: 

mortalita, morbidita a sociální kontext. 

Projekt je realizován VŠE od ledna 2019 

s předpokládaným ukončením 30.06.2022. 

2 659 tis. Kč 

(celkem za 

období 2019–

2021) 

 4.45.8  zdravotní 

gramotnost 

související 

s užíváním 

alkoholu. 

průběžně A) AZV, GAČR nesplněno ne Nejsou informace o tom, že by byl 

z uvedených institucí podpořen výzkum na 

dané téma. 

  

4.46  Zmapovat možnosti 

zajištění realizace 

klinických studií 

v oblasti využití 

léčebného konopí. 

12/2021 A) doporučení 

odborným 

společnostem 

B) sRVKPP 

nesplněno ne Aktivita nebyla realizována. Do dotačního 

řízení ÚV ČR nebyl podán výzkumný 

projekt na toto téma.  

  

tabulka 3-35: Specifický cíl: Aktivně zapojit ČR do klíčových procesů na mezinárodní úrovni 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.47  

 

Koordinovat zapojení 

ČR do vyhodnocení 

Protidrogové 

strategie EU na 

období 2013–2020 

a Protidrogového 

akčního plánu EU na 

období 2017–2020. 

2019–2020 A) sRVKPP 

B) MZ, MV, 

MZV, MPSV 

splněno ano Dne 29.11.2020 se zástupce sRVKPP 

zúčastnil konzultací za účelem vyhodnocení 

Protidrogové strategie EU na období 2013-

2020 a jejího akčního plánu na období 

2017-2020. Vyhodnocení probíhalo rovněž 

na úrovni HDG za aktivní účasti ČR. 

  

4.48  Koordinovat zapojení 

ČR do tvorby 

Protidrogové 

strategie EU a akčního 

plánu EU na 

navazující období 

a její realizace. 

12/2020 A) sRVKPP 

B) MZ, MV, 

MZV, MPSV 

splněno ano Příprava tvorby Strategie EU pro oblast 

drog a jejího akčního plánu na období 

2021–2025 probíhala na úrovni HDG za 

aktivní účasti ČR. K postoji ČR a konkrétním 

připomínkám k oběma dokumentům OPK 

zorganizovalo schůzku rezortů na konci 

srpna 2020 a průběžně docházelo ke 

konzultacím. 

Strategie EU pro oblast 

drog na období 2021–

2025: 

https://data.consilium.euro

pa.eu/doc/document/ST-

14178-2020-REV-1/cs/pdf 

Akční plán EU pro oblast 

drog na období 2021–

2025: eur-

lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=

CELEX:52021XG0708(01)&fr

om=CS 

 

4.49  Aktivně se podílet na 

revizi mandátu 

Pompidou Group 

Rady Evropy. 

12/2020 A) sRVKPP splněno částečně Zástupce sRVKPP, který je stálým 

korespondentem, se aktivně podílel na 

revizi mandátu Pompidou Group (PG), který 

byl přijat Výborem ministrů dne 16.06.2021.  

Rezoluce Výboru ministrů 

Rady Evropy obsahující 

revidovaný statut: 

search.coe.int/cm/Pages/re

sult_details.aspx?ObjectId=

0900001680a2cf70 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/cs/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=CS
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2cf70
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2cf70
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2cf70
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.50  Zajistit úhradu 

dobrovolného 

členského příspěvku 

ČR do Pompidou 

Group Rady Evropy. 

03/2019 

03/2020 

03/2021 

A) sRVKPP splněno ano Finanční příspěvky za roky 2019 (20 251,66 

EUR), 2020 (21 479,93 EUR) a 2021 

(22 485,52 EUR) byly uhrazeny. 

 20,251.66 EUR 

za r. 2019, 

21,479.93 EUR 

za r. 2020, 

22,485.52 EUR 

za r. 2021 

4.51  Zajistit účast delegace 

ČR na 9. konferenci 

smluvních stran FCTC 

(COP 9) a 2. zasedání 

smluvních stran 

Protokolu (MOP 2). 

10/2020 A) MZ (COP9), 

MF (MOP2) 

B) věcně 

příslušné 

resorty a 

instituce 

splněno ne Termín 9. Konference smluvních stran FCTC 

(COP 9), která se měla uskutečnit spolu 

s MOP 2 v listopadu 2020 v Haagu (NL), byl 

vzhledem ke globální pandemii COVID-19 

odložen. Konference se uskutečnila on-line 

v termínu 8.–13. 11. 2021. Příprava 

probíhala ve spolupráci s relevantními 

resorty, jejichž zástupci se jednání rovněž 

zúčastnili. 

  

4.52  Sledovat činnost 

pracovních skupin 

v mezidobí COP, 

případně, je-li to 

možné a vhodné, 

zajistit účast ČR 

v těchto 

pracovních/expertníc

h skupinách – podle 

zaměření a relevance. 

průběžně A) MZ 

B) MZV a další 

resorty 

splněno 

 

ano MZ tuto aktivitu průběžně plní, činnost 

pracovních skupin je v rámci možností 

a dostupnosti informací sledována. 

Informace o konaných akcích sdílí MZ 

v rámci MPS KOTA s nabídkou možnosti 

registrace dotčeným zájemcům (kde je to 

možné). Závěrečná zpráva bude předložena 

do PV MZČR a následně RVKPP. 

MZV průběžně sleduje činnost pracovních 

skupin a dle zaměření a dle personálních 

kapacit zajišťuje účast. Podrobnější 

informace, včetně informace 

o uskutečněných jednáních během 

platnosti AP, nejsou ze strany MZV 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

k dispozici  

MZe činnost pracovních skupin v mezidobí 

COP průběžně sleduje a jmenovalo 

zástupce pro pracovní skupinu MOP 

Working Group on Tracking and Tracing 

systems. 

4.53  Zajistit úhradu 

dobrovolných 

členských příspěvků 

ČR jako smluvní 

strany FCTC. 

01/2020 

02/2022  

A) MZ splněno ano MZ uhradilo členský příspěvek ve výši 

818 322,95 Kč na léta 2020-2021. 

  

4.54  Zpracovat zprávu 

o implementaci FCTC 

v ČR a předložit ji 

Sekretariátu FCTC. 

03/2020 A) MZ  

B) resorty a 

instituce 

splněno částečně 4. Zpráva o implementaci Rámcové úmluvy 

WHO o kontrole tabáku (FCTC) v České 

republice byla Sekretariátu FCTC 

předložena, a to formou vyplnění on-line 

formuláře, dne 23.04.2020. MZ Zprávu 

připravilo ve spolupráci s věcně příslušnými 

rezorty a organizacemi, a to v rámci 

činnosti MPS KOTA. 

Czech Republic – WHO 

FCTC Implementation 

Database 

(www.untobaccocontrol.or

g) nebo Portál poradních 

orgánů, pracovních skupin 

a odborných komisí 

Ministerstva zdravotnictví 

(www.mzcr.cz) 

 

4.55  Sledovat činnost 

a zajistit účast expertů 

na jednání výborů 

a pracovních skupin 

institucí EU, které se 

zabývají 

problematikou tabáku 

(Expertní skupina pro 

průběžně A) MZ, MZe 

B) MF, GŘC 

splněno ano Jednání výborů a pracovních skupin 

institucí EU zabývajících se problematikou 

tabáku se pravidelně účastní zástupci MZe, 

MZ, MF, GŘC, SZPI a STC (vydavatel 

jedinečných identifikátorů). Na úrovni EU 

jde o Expertní skupinu pro politiku v oblasti 

tabáku (MZ, MZe, SZPI), Expertní 

podskupinu pro sledovatelnost 

  

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.untobaccocontrol.org
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.untobaccocontrol.org
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.mzcr.cz
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

politiku v oblasti 

tabáku, Pracovní 

podskupina pro e-

cigarety, Expertní 

podskupina pro 

sledovatelnost 

a bezpečnostní prvky 

aj.). 

a bezpečnostní prvky (MZe, SZPI, STC), 

Pracovní podskupinu k tématu složení 

tabákových a souvisejících výrobků (MZ, 

MZe, SZPI), Výbor pro tabákové výrobky 

(MZe, MF), Projektová skupina pro 

implementaci Protokolu FCTC (MZe, GŘC), 

Pracovní skupina pro veřejné zdraví (MZ), 

Pracovní podskupina k tématu 

elektronických cigaret (MZ). S ohledem na 

pandemii COVID-19 se jednání skupin 

i technická jednání s poskytovatelem 

sekundárního úložiště v r. 2020 a 2021 

konala převážně formou videokonferencí. 

Expertní skupina pro politiku v oblasti 

tabáku zasedala celkem 2x v r. 2019, 4x 

v r. 2020 a 1x v r. 2021. Pracovní 

podskupina k tématu složení tabákových 

a souvisejících výrobků zasedala 1x 

v r. 2019 a 1x v r. 2021. Pracovní 

podskupina k tématu elektronických cigaret 

zasedala v roce 2x v r. 2019. Pracovní 

skupina pro veřejné zdraví zasedala 1x 

v r. 2021. Expertní podskupina pro 

sledovatelnost a bezpečnostní prvky 

zasedala 9x v r. 2019, 5x v r. 2020 a 4x 

v r. 2021. 

4.56  Koordinovat 

spolupráci ČR 

s Gaming Regulators 

12/2019 

12/2020 

12/2021 

A) MF splněno ano MF v r. 2020 zpracovalo zprávu o členství 

v Gaming Regulators European Forum 

(GREF) za r. 2019, zpráva za r. 2020 byla 

Zprávy o členství v Gaming 

Regulators European 

Forum (GREF) za r. 2019 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

European Forum 

(GREF) – zpracovat 

zprávu o činnosti.  

zpracována v r. 2021. Rovněž každoroční 

konference GREF byla odložena s ohledem 

na pandemii COVID-19. 

a 2020 (nejsou veřejně 

dostupné) 

4.57  Sledovat činnost 

a zajistit účast 

zástupců ČR na 

jednáních Výboru 

Evropské komise pro 

národní politiky 

a akce v oblasti 

alkoholu. 

průběžně A) MZ 

B) sRVKPP 

částečně 

splněno 

ano Zasedání Výboru Evropské komise pro 

národní politiky a akce v oblasti alkoholu se 

v l. 2019–2021 neuskutečnilo, jelikož výbor 

není od r. 2019 aktivní. Poslední setkání se 

uskutečnilo v březnu 2018, bez účasti 

zástupce sRVKPP a MZ. Ad hoc záležitosti 

(dotazy EK jiných ČS apod.) v rámci 

elektronické komunikace jsou zajišťovány 

MZ.  

  

tabulka 3-36: Specifický cíl: Prosadit specifické zájmy ČR v mezinárodních uskupeních 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.58  Zhodnotit stávající 

mezinárodní úmluvy 

OSN v oblasti drog 

a případně se zapojit 

do přípravy jejich 

změny.  

12/2020 A) MZV 

B) sRVKPP, MZ, 

MV, 

doporučení 

odborným 

společnostem 

nesplněno ne K samotnému zhodnocení obsahu 

stávajících Úmluv OSN v oblasti drog 

nedošlo. ČR byla v období platnosti AP 

zapojena pouze do úprav seznamů 

mezinárodně kontrolovaných látek 

uvedených v příloze Úmluv OSN pro oblast 

drog, kde ČR disponuje hlasovacím právem.  
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.59  Prosazovat změny 

v oblasti legislativy EU 

k prekurzorům, 

zejména v klasifikaci 

červeného fosforu, 

případně hledat 

možnosti změny 

legislativy na národní 

úrovni. 

průběžně A) MZ 

B) MZV, 

sRVKPP, MV, 

MF (GŘC) 

splněno ano ČR úspěšně prosadila začlenění červeného 

fosforu, který je zneužíván k nelegální 

výrobě metamfetaminu, pod legislativní 

kontrolu v rámci EU (přeřazení červeného 

fosforu z kategorie tzv. neuvedených látek 

do podkategorie 2A nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 273/2004 

o prekursorech drog s ročním limitem 

0,1 kg a do kategorie 2 nařízení 

č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro 

sledování obchodu s prekursory drog mezi 

Společenstvím a třetími zeměmi). Nařízení 

vstoupilo v platnost během r. 2020 a dne 

13. ledna 2021 nabyla tato nová legislativní 

úprava účinnosti. 

Evropská komise na základě výsledků 

hodnocení výše zmíněných nařízení, které 

bylo provedeno v mezi lety 2017 a 2019 

zvažuje revizi těchto nařízení a souvisejících 

právních nástrojů, zejména z důvodu 

vytvoření dalších opatření, pokud jde 

o neuvedené látky, zejména designer 

prekurzory. Očekávaná revize legislativy 

k prekurzorům by měla být předmětem 

vyjednávání na úrovni EU během r. 2022. 

Nařízení Komise 

v přenesené pravomoci 

(EU) 2020/1737 ze dne 

14. července 2020, kterým 

se mění nařízení 

Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 273/2004 

a nařízení Rady (ES) č. 111/ 

2005, pokud jde o zařazení 

určitých prekursorů drog 

na seznam uvedených 

látek: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=

CELEX:32020R1737&from=

EN 

Zpráva Komise Evropskému 

parlamentu a Radě – 

Hodnocení nařízení EU 

o prekurzorech drog: eur-

lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=

CELEX:52020DC0768&from

=EN 

 

4.60  Zjistit možnosti a 

podmínky zřízení 

kanceláře styčného 

celního důstojníka 

12/2019 A) MF (GŘC) 

B) MZV 

nesplněno ne Na základě důkladného vyhodnocení 

nákladů, přínosů, dopadů a stávající politiky 

vysílání styčných důstojníků do zahraničí 

bylo od této aktivity ze strany GŘC, po 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0768&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0768&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0768&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0768&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0768&from=EN
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

v Číně a v Peru. konzultaci s MZV ČR, ustoupeno. 

4.61  Sledovat doporučení 

vyplývající 

z mezinárodních 

dokumentů a zajistit 

jejich efektivní 

implementaci na 

národní úrovni (např. 

výstupní dokument 

UNGASS 2016). 

průběžně A) sRVKPP 

B) příslušné 

resorty 

a instituce 

splněno ano ČR se prostřednictvím aktivní účastni na 

mezinárodních jednáních (př. HDG, CND, 

Pompidou Group, FCTC apod.) podílí na 

tvorbě a podobě mezinárodních 

dokumentů, hodnotí pokroky dosažené při 

jejich implementaci a jejich schválením se 

zavazuje k jejich naplňování. Naplňování 

doporučení mezinárodních dokumentů je 

kontrolováno např. prostřednictvím sběru 

dat z jednotlivých zemí do každoroční 

Světové zprávy o drogách (OSN) 

a Evropské zprávy o drogách (EMCDDA).  

Světová zpráva o drogách 

2020: 

wdr.unodc.org/wdr2020/in

dex2020.html  

Světová zpráva o drogách 

2021: 

www.unodc.org/unodc/en/

data-and-

analysis/wdr2021.html 

Evropská zpráva o drogách 

2020: 

www.emcdda.europa.eu/ed

r2020_en 

Evropská zpráva o drogách 

2021: 

www.emcdda.europa.eu/ed

r2021_en 

 

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html
https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.emcdda.europa.eu/edr2020_en
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.emcdda.europa.eu/edr2020_en
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.emcdda.europa.eu/edr2021_en
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.emcdda.europa.eu/edr2021_en
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.62  Sledovat a 

monitorovat 

mezinárodní vývoj 

v oblasti regulace 

konopných drog, 

zejména v členských 

státech EU, včetně 

monitoringu 

společenských 

dopadů legislativních 

změn. 

průběžně  A) sRVKPP 

B) příslušné 

resorty 

a instituce 

splněno ano ČR monitoruje vývoj v oblasti regulace 

konopných drog zejména prostřednictvím 

informací sdílených členskými státy na 

mezinárodních jednáních (HDG, CND, 

Pompidou Group). 

OPK ve spolupráci s MZV realizoval 

v r. 2020 dotazníkový průzkum týkající se 

vývoje neléčebného užívání konopí 

v členských státech EU a dalších mimo 

evropských zemí, vč. zemí západního 

Balkánu. Informace byly předloženy na 

jednání RVKPP. 

Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že postoj 

oslovených států lze 

rozdělit: (i) státy, které jsou 

otevřeny určité formě 

neléčebného užívání 

konopí a případně již 

podnikly jisté kroky v této 

oblasti (Nizozemsko, 

Lucembursko, Švýcarsko, 

Portugalsko, Španělsko); (ii) 

státy, kde se objevují 

diskuse na téma 

neléčebného užívání 

konopí (Rakousko, Belgie, 

Dánsko); (iii) státy, které 

využívají či se objevují 

diskuse o užívání konopí 

pro léčebné účely, avšak 

jeho užití pro neléčebné 

účely neplánují nebo 

rovnou odmítají (Německo, 

Slovensko, Itálie, Estonsko, 

Kyperská republika, 

Švédsko, Kosovo, Norsko, 

Finsko, Slovinsko, Francie, 

Polsko, Litva, Lotyšsko, 

Irsko, Řecko, Severní 

Makedonie, Bosna 

a Hercegovina, Rumunsko, 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

Maďarsko), a (iv) státy, 

které odmítají jakoukoliv 

formu užívání konopí, tedy 

jak pro léčebné tak 

i neléčebné účely (Albánie, 

Turecká republika, Černá 

Hora, Srbsko). V některých 

zemích probíhá 

v posledních několika 

letech k tématu 

neléčebného užívání 

konopí veřejná diskuse, 

naopak v jiných státech se 

jedná spíše o okrajové 

téma, a to jak ve 

společnosti, tak na politické 

scéně. 

4.63  Na mezinárodní 

úrovni v oblasti 

kontroly tabáku při 

projednávání 

legislativních 

a nelegislativních 

dokumentů 

podporovat rovněž 

zohledňování 

principu harm 

reduction v situacích 

či opatřeních, jejichž 

opodstatněnost 

průběžně A) MZ, MZe 

B) sRVKPP 

nesplněno ne Aktivita byla na MZ brána v potaz při 

tvorbě instrukcí, avšak dle MZ je stále 

nedostatek vědeckých poznatků v různých 

aspektech této problematiky.  

MZe sdělilo, že informaci o vědeckých 

důkazech o významně nižších zdravotních 

rizicích bezdýmných produktů jako harm 

reduction alternativy ke kouření tabákových 

výrobků vzala RVKPP na vědomí usnesením 

č. 05/1217 (Harm reduction opatření 

v oblasti kouření tabáku) a zároveň 

doporučila vládě zařadit harm reduction 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

a účinnost je 

dostatečně vědecky 

podložená a které 

nejsou ohrožující 

z hlediska ochrany 

zdraví zejména u dětí, 

mládeže a nekuřáků. 

v oblasti kouření do protidrogové strategie 

a veřejnozdravotní politiky (Zdraví 2020). 

ČR bude při nejbližší možné příležitosti na 

mezinárodní úrovni působit ve smyslu 

zařazení harm reduction v oblasti kouření 

do legislativních a nelegislativních 

dokumentů v oblasti kontroly kouření 

a podporovat odstranění bariér v nabídce 

a užívání alternativních harm reduction 

bezdýmných produktů.  

Zvýšení úrovně znalostí o elektronických 

systémech dodávajících nikotin (ENDS), 

elektronických systémech bez nikotinu 

(ENNDS) a zahřívaných tabákových 

výrobcích (ZTV) a sdílení nejnovějších 

dostupných důkazů o dopadech těchto 

výrobků na zdraví, včetně probíhajícího 

výzkumu bylo účelem expertního 

workshopu ke článku 5.3 FCTC a novým 

tabákovým výrobkům, který pořádala 

Regionální úřadovna WHO pro Evropu 

v Kodani ve dnech 1. – 2. 10. 2019. Podle 

WHO nebyly v té době dostatečné důkazy 

pro podporu závěru, že ZTV jsou méně 

škodlivé než konvenční cigarety.  

Na 9. Konferenci smluvních stran Rámcové 

úmluvy WHO o kontrole tabáku (COP 9, 8. 

– 12.11.2021) byla vzata na vědomí zpráva 

Sekretariátu FCTC ohledně nových a nově 

vznikajících tabákových výrobků, která 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

uvádí, že jde o výrobky (zmiňuje prioritně 

ZTV), jejichž počet narůstá a které jsou 

velmi různorodé, a proto vyvolávají další 

otázky, přestože i znalosti o těchto 

výrobcích rostou. Zpráva byla vzata na 

vědomí a problematika bude detailně 

diskutována na příštím zasedání COP v roce 

2023.  

ČR (ÚV, MZe a SZPI) je v rámci 

implementace akčního programu EU 

v oblasti zdraví EU4Health 2021–2027 

zapojena do akce Joint Action on Tobacco 

Control II. MZ není partnerem tohoto 

projektu. 

tabulka 3-37: Specifický cíl: Posílit propojování a mezinárodní sdílení praxe různých aktérů protidrogové politiky 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.64  Zajistit účast ČR na 

projektech technické 

pomoci a spolupráce 

(např. twinning). 

průběžně A) sRVKPP, 

MZV 

B) SMO ČR 

nesplněno ne ČR není v současné době zapojena do 

žádného projektu technické pomoci 

a spolupráce v oblasti protidrogové politiky. 

  

4.65  Podporovat možnosti 

zapojení relevantních 

subjektů v ČR do 

průběžně A) členové 

RVKPP 

částečně 

splněno 

ano Z Evropského sociálního fondu byl v letech 

2016-2021 realizován projekt Systémová 

podpora rozvoje adiktologických služeb 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

realizace projektů 

v rámci výzev EU. 

v rámci integrované protidrogové politiky. 

ČR (ÚV ČR) se od listopadu 2021 zapojuje 

do evropského projektu Increasing 

preparedness and efficient responses of drug 

information systems and drug policy 

capacities to respond to emerging challenges 

and possible threats through strategic 

prospective approaches (DRUG-PREP) 

financovaného z Justice Programme Drugs 

Policy Initiatives (JUST-2020-AG-DRUGS). 

Mezi lety 2017-2021 byla ze dvou 

programů evropských strukturálních fondů 

podpořena rovněž Reforma péče o duševní 

zdraví. 

MZ se předběžně přihlásilo jako 

kompetentní orgán k zapojení do 

připravované Společné akce „Posílení 

spolupráce mezi členskými státy 

a Evropskou komisí v oblasti kontroly 

tabáku“. O formě a rozsahu zapojení 

i dalších českých subjektů do tohoto 

projektu mělo být rozhodnuto během 

r. 2020. Aktualizované informace nejsou ze 

strany MZ k dispozici. 
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

4.66  Participovat na dalších 

fázích regionálních 

programů a projektů 

EU s cílem přenášet 

dobrou praxi 

z národní úrovně 

(např. program 

spolupráce CADAP se 

zeměmi Střední Asie, 

program spolupráce 

COPOLAD se zeměmi 

Latinské Ameriky 

a Karibiku). 

průběžně A) sRVKPP, 

MZV 

splněno ano ČR aktivně participuje na programu 

COPOLAD již od r. 2011 (COPOLAD I 2011-

2015, COPOLAD II 2016-2020, COPOLAD III 

od r. 2021), kde sdílela národní zkušenosti 

týkající se oblasti monitoringu a sběru dat, 

prekurzorů nebo zajištění systému kvality 

poskytovaných služeb. ČR byla v rámci 

druhé fáze programu součástí aktivity 

týkající se tvorby a podpory národních 

systémů včasného varování před novými 

drogami v zemích CELAC, v Praze bylo 

v březnu 2019 uspořádáno 3. výroční 

setkání národních drogových observatoří. 

ČR se pravidelně účastní výročních setkání 

programu COPOLAD. 

ČR byla rovněž součástí již šesté fáze 

projektu CADAP, kde podporovala zejména 

oblast týkající se přístupu ke sběru dat 

a jejich využívání při tvorbě politik 

a rozhodnutí. V současné době EK 

připravuje sedmou fázi projektu CADAP. 

  

4.67  Sdílet dobrou praxi 

v oblasti snižování 

nabídky a poptávky 

produktů se 

závislostním 

potenciálem na 

regionální 

a mezinárodní úrovni 

průběžně A) sRVKPP, MV 

(NPC), MF 

(GŘC), MZ, 

doporučení 

krajům, 

doporučení 

SNN ČLS JEP, 

A.N.O., ČAA, 

splněno  ano ČR prostřednictvím účastni na jednáních 

různých mezinárodních platforem (př. HDG, 

CND, Pompidou Group, FCTC apod.) a jejich 

specifických aktivitách (Politický cyklus EU 

pro boj proti organizované trestné činnosti, 

pracovní skupiny Pompidou Group pro 

oblast kontroly prekurzorů, letištních 

kontrol, online obchodu s drogami, 

Každý rok čtyři vydání 

časopisu Národní 

protidrogové centrály SKPV 

PČR Drugs & Forensics 

Bulletin, archiv všech čísel 

od r. 1995 je k dispozici na: 

www.policie.cz/clanek/drug

s-forensics-bulletin-

 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx


Výsledky hodnocení Akčního plánu 2019–2021 

248 

Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

s cílem podpořit 

sdílenou 

zodpovědnost mezi 

státy. 

členové RVKPP 

B) SMO ČR 

prevence apod.) sdílí národní zkušenosti 

k aktuálně projednávaným tématům. 

Aktivně rovněž sdílí zkušenosti na jednání 

se třetími zeměmi, např. COPOLAD (sdílení 

národních zkušeností týkající se oblasti 

monitoringu a sběru dat, prekurzorů nebo 

zajištění systému kvality poskytovaných 

služeb.).  

ČR v období platnost AP rovněž hostila 

několik studijních návštěv, např. Ukrajina, 

Egypt, zástupci zemí východní Evropy, 

a účastnila se bilaterálních jednání 

v zahraničí (např. návštěva GŘC a NPC v září 

r. 2021 v Rakousku za účelem sdílení 

praktických postupů a nastavování aplikační 

praxe při detekci a odhalování nelegální 

přepravy návykových látek v poštovní 

přepravě). 

ČR je rovněž zapojena do projektu Relief, 

který se zabývá expertízou zásilek (balíčků) 

s nelegálními drogami, a která je využívána 

Interpolem i na mezinárodním poli. 

Zástupci ČR se rovněž účastní řady setkání 

a konferencí za účelem sdílení národních 

zkušeností, z nichž velká část byla zrušena 

či probíhala online z důvodu pandemie 

COVID-19. 

ČR je aktivní i v odborných společnostech 

na mezinárodní úrovni (ICUDDR, EUSPR, 

narodni-protidrogove-

centraly.aspx 

file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx
file://///fs/OPK/Strategie%20a%20AP/Akcni%20plany_CR/Akcni%20plan_2019-2021/hodnoceni/zaverecne%20hodnoceni/na%20web/korektury/www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx
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Aktivity Termín 

A) Odpovědná 

instituce 

B) Spolupráce 

Stav 

(splněno / 

částečně 

splněno / 

nesplněno) 

V termínu 

(ano / 

částečně / 

ne) 

Průběh realizace aktivit (a případně 

důvody nerealizace / částečné realizace 

aktivit, nebo nerealizace aktivit ve 

stanoveném termínu) 

Popis, čeho se realizací 

aktivit dosáhlo a 

praktický dopad její 

realizace (vč. konkrétních 

zveřejněných výstupů) 

Výše a zdroj 

finančních 

prostředků 

vynaložených 

na realizaci 

aktivit 

ISSUP atd.). 

Na regionální úrovni probíhá sdílení dobré 

praxe v oblasti snižování nabídky 

a poptávky v rámci komisí a pracovních 

skupin. Některé kraje mají rovněž 

navázanou mezinárodní spolupráci (např. 

Liberecký kraj spolupracuje se Saskem, se 

švýcarským St. Gallen a s Polskem 

(DRUGstop). 

4.68  Rozvíjet spolupráci 

služeb pro uživatele 

drog v ČR se službami 

ze sousedních zemí 

v oblasti prevence 

a léčby a podpořit 

vzájemný přenos 

dobré praxe. 

průběžně A) doporučení 

poskytovatelů

m služeb, 

krajům a A.N.O. 

částečně 

splněno 

ano Poskytovatelé služeb během platnosti AP 

realizovali řadu studijních návštěv v ČR, 

např. Ukrajina, Egypt, zástupci zemí 

východní Evropy.   

V některých regionech probíhá spolupráce 

se zahraničními partnery a případně stáže 

v zahraničí (př. Královéhradecký, 

Karlovarský, Liberecký, Pardubický kraj). 

  

4.69  Podpora zapojení 

odborných 

společností do 

expertních setkání 

a dalších 

mezinárodních aktivit 

v oblasti protidrogové 

politiky. 

průběžně A) MZV, 

sRVKPP, MZ, 

MPSV, MV 

B) doporučení 

odborným 

společnostem, 

A.N.O, APSS 

částečně 

splněno 

ano Odborným společnostem zastoupeným 

v pracovních a poradních orgánech RVKPP 

jsou zasílány informace o konání různých 

typů mezinárodních jednání, zejména 

konferencí a seminářů. Zástupce 

neziskového sektoru se rovněž účastní 

seminářů Pompidou Group (tzv. Executive 

Trainings) pořádaných na specifická témata 

protidrogové politiky. 
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Seznam zkratek 
1. LF UK a VFN 1. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy a Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze 

AISG Informační systém provozování 

hazardních her 

AK ČR Asociace krajů ČR 

Akční plán Akční plán realizace Národní 

strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním 

chováním 2019–2021 

AMT adiktologický multidisciplinární 

tým 

A.N.O. Asociace nestátních organizací 

AP akční plán 

APSS Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb 

ARD-AD ambulance s rozšířenou péčí 

pro adiktologické pacienty 

ASTERIG nástroj pro měření a hodnocení 

rizikového potenciálu 

hazardních her (Assessment 

Tool to Measure and Evaluate 

the Risk Potential of Gambling 

Products) 

ASZ Agentura pro sociální 

začleňování 

AZV Agentura pro zdravotnický 

výzkum ČR 

CADAP protidrogový program ve 

střední Asii (Central Asia Drug 

Action Programme) 

CAST 6položková škála pro 

hodnocení výskytu intenzivního 

užívání konopných látek v 

populaci (Cannabis Abuse 

Screening Test) 

CBD kanabidiol 

CDZ centrum duševního zdraví 

CND Komise OSN pro narkotika 

COPOLAD Program spolupráce se zeměmi 

Latinské Ameriky a Karibiku 

v oblasti protidrogové politiky 

(Cooperation Programme 

between Latin America, the 

Caribbean and the European 

Union on Drug Policies) 

CPVZ Centrum podpory veřejného 

zdraví 

ČAA Česká asociace adiktologů 

ČKPT Česká koalice proti tabáku 

ČLK Česká lékařská komora 

ČLnK Česká lékárnická komora 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana 

Evangelisty Purkyně 

ČOI Česká obchodní inspekce 

ČR Česká republika 

ČŠI Česká školní inspekce 

ČT Česká televize 

EAC expertní adiktologické centrum 

ECDC Evropské středisko pro prevenci 

a kontrolu nemocí (European 

Centre for Disease Prevention 

and Control) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EMCDDA Evropské monitorovací centrum 

pro drogy a drogovou závislost 

(European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction) 

ENDS nikotin dodávající elektronické 

systémy (electronic nicotin 

delivery system) 

ENNDS beznikotinové elektronické 

systémy (electronic non-

nicotine delivery system) 

EPZ projektu Efektivní podpora 

zdraví osob ohrožených 

chudobou a sociálním 

vyloučením 

ESF Evropský sociální fond 

ESIF Evropský strukturální a 

investiční fond 

ESPAD Evropská školní studie 

o alkoholu a jiných drogách 

(European School Survey on 

Alcohol and Other Drugs) 

EU Evropská unie 

EU-CEG Společná vstupní brána EU (EU 

Common Entry Gate) 

EUSPR evropská společnost pro 

výzkum v prevenci (European 

Society for Prevention Research) 

EWS Systém včasného varování před 

novými drogami (Early Warning 

System) 
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FCTC Rámcová úmluva o kontrole 

tabáku 

FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy 

GAČR Grantová agentura ČR 

GIBS Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

GNTH Národní síť nekuřáckých 

nemocnic v ČR (The National 

GNTH Network of the Czech 

Republic) 

GREF Evropské fórum pro regulaci her 

(Gaming Regulators European 

Forum)  

GŘC Generální ředitelství cel 

GŘVS Generální ředitelství vězeňské 

služby ČR 

GYTS studie zaměřená na užívání 

tabáku mezi dospívajícími 

(Global Youth Tobacco Survey) 

HDG Horizontální pracovní skupina 

pro drogy Rady EU (Horizontal 

Working Party on Drugs) 

HH hazardní hra/ hazardní hraní 

HIV virus lidské imunodeficience 

HR harm reduction 

HZS hasičský záchranný sbor 

CHOPN chronická obstrukční plicní 

nemoc 

ICUDDR Mezinárodní konsorcium 

univerzit pro snižování 

poptávky po drogách 

(International Consortium of 

Universities for Drug Demand 

Reduction) 

IKSP Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci 

INEP on-line vzdělávací kurz 

Introduction to Evidence-based 

Prevention pro preventivní 

pracovníky 

IOPL Inspektorát omamných 

a psychotropních látek 

IP RAS projekt Systémová podpora 

adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové 

politiky 

IPVZ Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

ISSUP mezinárodní odborná 

společnost (International 

Society of Substance Use 

Professionals) 

IZS  integrovaný záchranný systém 

KAD Klinika adiktologie 1. LF UK 

a VFN v Praze 

KHS Krajská hygienická stanice 

KPK krajský protidrogový 

koordinátor 

KŠKP krajský školský koordinátor 

prevence 

KŽÚ krajský živnostenský úřad 

MD Ministerstvo dopravy ČR 

MF Ministerstvo financí ČR 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MK Ministerstvo kultury ČR 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR 

MO Ministerstvo obrany ČR 

MPK místní protidrogový koordinátor 

MPO Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR 

MPS KOTA Meziresortní pracovní skupina 

k problematice komplexní 

ochrany před škodami 

působenými tabákem 

MPS SPA Meziresortní pracovní skupina 

pro snížení škod působených 

alkoholem 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR 

MSp Ministerstvo spravedlnosti ČR 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR 

MV Ministerstvo vnitra ČR 

MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ČR 

NAUTA Národní výzkum užívání tabáku 

a alkoholu v ČR 

NL návyková látka 

NMS Národní monitorovací středisko 

pro drogy a závislosti 

NNO nestátní nezisková organizace 

NPC Národní protidrogová centrála 

Služby kriminální policie a 

vyšetřování Policie ČR 

NPI Národní pedagogický institut 

NPS nové psychoaktivní látky (New 

Psychoactive Substances) 
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NRLUD Národní registr léčby uživatelů 

drog 

NUDZ Národní ústav duševního zdraví 

NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

NZDM nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 

NZIP Národní zdravotní informační 

portál 

OPK Odbor protidrogové politiky 

Úřadu vlády ČR 

OPL omamná a psychotropní látka 

OPZ Operační program 

Zaměstnanost 

OSN Organizace spojených národů 

OSPDL Odborná společnost praktických 

dětských lékařů 

OSPOD orgán sociálně-právní ochrany 

dětí 

OSPRCH Odborná společnost pro 

prevenci rizikového chování 

PČR Policie ČR 

PG Pompidou Group Rady Evropy 

PLDD Společnost praktického lékařství 

pro děti a dorost 

PMS Probační a mediační služba ČR 

PPP pedagogicko-psychologická 

poradna 

PPRCH primární prevence rizikového 

chování 

PS pracovní skupina 

PSP Poslanecká sněmovna 

Parlamentu 

RgŠ regionální školství 

RIA hodnocení dopadů regulace 

(Regulatory Impact Assessment) 

RRTV Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky 

RVP rámcový vzdělávací program 

SL substituční léčba 

SLZT Společnost pro léčbu závislosti 

na tabáku 

SMO ČR Svaz měst a obcí ČR 

SNN Společnost pro návykové 

nemoci ČLS JEP 

sRVKPP sekretariát Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky 

STC Státní tiskárna cenin 

STI pohlavně přenosné infekce 

(Sexually Transmitted 

Infections) 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

SZPI Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

ŠMP školní metodik prevence 

TAČR Technologická agentura ČR 

TeP on-line vzdělávací kurz 

Technologie a Prevence 

THC delta-9-tetrahydrokanabinol 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník 

UNGASS 2016 Mimořádné zasedání Valného 

shromáždění OSN o drogách 

(United Nations General 

Assembly Special Session on 

the World Drug Problem) 

ÚV ČR Úřad vlády ČR 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací 

a statistiky 

VFN Všeobecná fakultní nemocnice v 

Praze 

VHB virová hepatitida typu B 

VHC virová hepatitida typu C 

VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna 

ČR 

VS ČR Vězeňská služba ČR 

VŠ vysoká škola 

VTOS výkon trestu odnětí svobody 

VV výkon vazby 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

WHO Světová zdravotnická 

organizace 

ZHH zákon č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách  

ZP zdravotní pojišťovna 

ZŠ základní škola 

ZTV zahřívané tabákové výrobky  
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