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Návykové látky v České republice 2021 
Toto číslo Zaostřeno přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti 
užívání návykových látek publikovaných v jednotlivých tematicky 
orientovaných zprávách věnovaných situaci v oblasti závislostí 
zpracovaných v r. 2021: Zprávě o tabákových, nikotinových 
a souvisejících výrobcích v ČR 2021, Zprávě o alkoholu v ČR 2021, 
Zprávě o problematickém užívání psychoaktivních léků v ČR 2021 
a Zprávě o nelegálních drogách v ČR 2021, případně Souhrnné zprávě 
o závislostech v ČR 2021. Shrnuje tak aktuální situaci a vývoj v oblasti 
politiky v oblasti závislostí, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah 
a vzorce užívání návykových látek, shrnuje situaci a změny v oblasti 
prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality v souvislosti 
s užíváním návykových látek a aktuální trendy na drogových trzích.  
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Národní politika v oblasti 
závislostí a její kontext
protidrogová politika
 V platnosti jsou Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019–2027 (Národní 
strategie) a její akční plán na období 2019–2021 (Akční plán). 
Hlavním cílem Národní strategie je předcházení a snižování 
zdravotních, sociálních i ekonomických škod vyplývajících 
z užívání návykových látek a dalšího závislostního chování 
a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými 
látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním 
potenciálem. Hlavní intervenční oblasti politiky v oblasti 
závislostí v ČR tvoří prevence, minimalizace rizik a škod, 
léčba a resocializace a regulace a snižování nabídky.

Na krajské úrovni zajišťují koordinaci politiky v oblasti závislostí 
krajští koordinátoři. V r. 2020 nebyla tato funkce zřízena 
pouze v Moravskoslezském kraji. Ve 12 krajích vychází politika 
v oblasti závislostí z krajského strategického dokumentu 
specificky zaměřeného na oblast závislostí, ve 2 krajích 
je tato politika součástí šířeji pojatých strategií. Na obecní 
úrovni fungují tzv. místní protidrogoví koordinátoři (MPK), 
tato pozice byla ustavena téměř ve všech obcích s rozšířenou 
působností (213 z 227). Roste počet obcí s vlastní strategií 
politiky v oblasti závislostí.

legislativa a regulace
Legislativa týkající se nakládání s návykovými látkami a prekur-
zory (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, právní 
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úprava EU v oblasti prekurzorů drog, zákon č. 272/2013 Sb., 
o prekursorech drog, nařízení vlády č. 458/2013 Sb. se sezna-
mem výchozích a pomocných látek) se v r. 2020 nezměnila. 
V září 2021 byla sněmovnou schválena novela zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která zvyšuje limit 
THC v technickém konopí na 1 % a umožňuje zpracovávání 
technického konopí pro výrobu konopných extraktů.

Do seznamu kontrolovaných návykových látek, který je obsažen 
v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových 
látek, bylo od června 2021 přidáno dalších 49 látek ze skupiny 
nových psychoaktivních látek. Zákon č. 272/2013 Sb., 
o prekursorech drog, se nezměnil, ale ze seznamu prekurzorů 
v nařízení vlády č. 458/2013 Sb. byl od května 2021 vyřazen 
červený fosfor, který je používán při výrobě metamfetaminu. 
Důvodem je reklasifikace této látky v evropské prekursorové 
legislativě.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek byl novelizován v průběhu roku 2021. 
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 V ČR denně kouří přibližně 20 % populace starší 15 let,   
 podíl kuřáků v dospělé populaci mírně klesal do r. 2015, 
 v posledních letech se zásadně nemění.

 Denně pije alkohol přibližně 10 % dospělé populace 
 a podíl denních konzumentů dlouhodobě roste. Odhadem 
 1,5–1,7 milionu dospělých se nachází v kategorii rizikové-
 ho pití alkoholu, podíl osob vykazujících známky rizikového 
 a škodlivého pití alkoholu se dlouhodobě zvyšuje. 

 Do kategorie problematické spotřeby psychoaktivních   
 léků spadá odhadem 14–15 % populace, což odpovídá   
 1,25–1,45 mil. osob. Sedativa a hypnotika užívá problé-
 mově odhadem 1,1 mil. osob a opioidní analgetika 
 550 tis. osob, častěji jde o ženy. Dlouhodobě klesá 
 množství distribuovaných benzodiazepinů a barbiturátů 
 a roste množství distribuovaných Z-léků, pregabalinu 
 a opioidních analgetik.

 Nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR jsou konopné 
 látky, přibližně 8–10 % dospělých uvádí aktuální užívání 
 konopí (tj. užívání v posledních 12 měsících), což odpoví-
 dá přibližně 800–900 tis. osob, v riziku v souvislosti 
 s užíváním konopí se nachází přibližně 400 tis. osob.   
 Prevalence užití konopných látek je vyšší mezi muži 
 a v mladších věkových skupinách. Podíl dospělých, kteří   
 užívají konopné látky, je dlouhodobě stabilní, mírně se
 však zvyšuje podíl uživatelů konopných látek mezi 
 mladými dospělými.

 Ostatní nelegální drogy jsou užívány v mnohem menší   
 míře. Zkušenost s extází má 5–7 % dospělých, s halucino-
 geny 4–6 % a s pervitinem stejně jako s kokainem 
 2–4 % dospělých.

 Odhadem 44. tis. lidí užívá drogy rizikově, v tom 
 33 tis. pervitin a 11 tis. opioidy. Za posledních deset let   
 se jejich počet  zvýšil přibližně o čtvrtinu. Odhadem 
 42 tis. lidí užívá nelegální drogy injekčně.

 Výskyt HIV/AIDS je v české populaci i mezi injekčními 
 uživateli drog dlouhodobě na nízké úrovni. Výskyt VHC je 
 dlouhodobě stabilní, nicméně představuje nejrozšířenější 
 infekci mezi uživateli drog, která zatěžuje zdravotní 
 systém.
 
 Postoje obyvatel ČR k užívání nelegálních návykových 

 látek jsou dlouhodobě stabilní, ale přijatelnost užívání 
 konopných látek i dalších nelegálních drog aktuálně 
 mírně roste. Subjektivně vnímaná dostupnost vybraných 

 nelegálních drog zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. 
 Z nelegálních drog je za nejméně rizikové považováno   
 užití konopných látek a extáze.

 V červnu 2021 schválila RVKPP Koncepci rozvoje adikto-
 logických služeb. Koncepce stanovuje rámec a obsah 
 oboru adiktologie a adiktologických služeb, východiska, 
 principy a typologii adiktologických služeb v ČR. V nepo-
 slední řadě koncepce určuje základní principy tvorby sítě 
 adiktologických služeb a minimální dostupnosti služeb.

 Od září 2016 do srpna 2021 realizoval Úřad vlády ČR 
 projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 
 v rámci integrované protidrogové politiky (projekt RAS).

 Většina krajů popisuje stávající síť služeb jako minimální 
 či nedostačující. Významné nedostatky hlásí kraje zejména 
 v dostupnosti ambulantní léčby, především substituční 
 léčby. Je nedostatek zejména ambulantních psycho-
 terapeutů, psychiatrů a dalších lékařů ochotných pracovat 
 se závislými. Obzvláště nízká dostupnost napříč všemi 
 typy služeb přetrvává v Karlovarském kraji.

 Problémem zůstává finanční dostupnost substitučních 
 preparátů s účinnou látkou buprenorfin. Většina pacientů 
 si tedy hradí buprenorfinové preparáty z vlastních zdrojů.

 V r. 2020 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 
 38,8 tis. uživatelů drog. Z dlouhodobého hlediska je patrný 
 postupný nárůst počtu uživatelů pervitinu, v posledních 
 letech také opioidů.

 Základ sítě harm reduction služeb tvoří nízkoprahová 
 kontaktní centra a terénní programy. Počet nízkopraho-
 vých programů se dlouhodobě pohybuje okolo 100. 
 V r. 2020 jich bylo 111, v tom 56 kontaktních center 
 a 55 terénních programů. 

 Množství distribuovaného injekčního materiálu po několi-
 kaleté stagnaci opět narůstá. Množství distribuovaného 
 injekčního materiálu v r. 2020 dosáhlo 8,9 mil. ks. 
 V přepočtu na jednoho odhadovaného injekčního uživate-
 le pak 211 ks ročně (182 ks v r. 2019), což je podle WHO 
 v rámci prevence přenosu HIV těsně nad hranicí vysoké-
 ho pokrytí. 

 Výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na politiku 
 v oblasti závislostí činily v r. 2020 celkem 2297,5 mil. Kč, 
 což je o přibližně 230 mil. Kč více než v roce předchozím. 
 Z toho výdaje na prosazování práva činily 52 %.

Hlavní trendy a události v r. 2020–2021

S účinností od ledna 2022 byl okruh osob, které jsou oprávně-
ny vyzvat k orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému 
vyšetření na přítomnost návykových látek včetně alkoholu, 
rozšířen o úředníky Probační a mediační služby a o pracovníky 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
a pro preventivně výchovnou péči.
 
V říjnu 2020 vydal Nejvyšší soud stanovisko, ve kterém uvádí 
koncentrace vybraných OPL, při jejichž dosažení bude řízení 
pod vlivem OPL považováno za trestný čin. Novelou právních 
předpisů účinnou od 1. 7. 2023 bude možno v souvislosti se 
spácháním tohoto trestného činu uložit povinnost podrobit se 
terapeutickému programu pro řidiče.

Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela vyhlášky 
č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, 
přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravova-
ných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. 
Ta zvýšila přípustné hodnoty obsahu delta-9-THC až na 
25 % a CBD až na 23 %.

Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
tění, byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden nárok pacienta na 
částečnou úhradu léčebného konopí, a to ve výši 90 % ceny 
konopí v množství nejvíce 30 g měsíčně. Revizní lékař může 
na základě odůvodnění předepisujícího lékaře zvýšit tento limit 
až na 180 g. 
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užívání návykových látek 
v číslech

17–24 % osob ve věku 15+ let, tj. 1,5–2,1 mil. 
osob, denně nebo téměř denně kouří cigarety 

4,7 % populace užívá denně nebo příležitostně e-ciga-
rety, 2,3 % užívají denně zahřívané tabákové výrobky

10 % osob ve věku 15+ let, tj. 800–980 tis. osob, 
denně nebo téměř denně pije alkohol, 12–13 % epizo-
dicky pije nadměrné dávky alkoholu (60 g alkoholu a více 
při jedné příležitosti alespoň jednou týdně nebo častěji); 
tyto podíly jsou výrazně větší u mužů – denně nebo téměř 
denně pije alkohol téměř 3krát větší podíl mužů než žen

17–19 % osob, tj. 1,5–1,7 mil. osob, pije rizikově, 
v tom 9–10 % populace (800–900 tis. osob) spadá do 
kategorie škodlivého pití alkoholu

V ČR se ročně spotřebuje 100–150 mil. l etanolu, což 
odpovídá 10–14,5 l na 1 obyvatele včetně dětí a seniorů

10–12 % osob ve věku 15–64 let užilo v posled-
ních 12 měsících konopné látky, tj. odhadem 900 tis. až 
1 mil. dospělých

2,3 % populace spadají do kategorie vysokého rizika 
vzniku problémů spojených s užíváním konopných látek, 
tj. přibližně 207 tis. osob

5–10 % dospělé populace užilo v posledních 
12 měsících konopné látky pro samoléčbu, tj. odhadem 
400–900 tis. osob, výhradně pro samoléčbu užila 
v posledních 12 měsících konopné látky 2–3 %, 
tj. odhadem 160–240 tis. dospělých

1–4 % dospělých osob užilo v posledních 12 měsí-
cích tzv. CBD konopí a CBD produkty (konopí s převahou 
nepsychoaktivního kanabidiolu a nízkým obsahem psy-
choaktivního THC)

1 % dospělých užilo někdy v posledních 12 měsících 
extázi, 1,5 % halucinogenní houby, aktuální užívání 
pervitinu (nebo amfetaminů) a kokainu uvádí méně než 
1 % osob starších 15 let

14–15 % dospělých, tj. odhadem 1,3–1,5 mil. osob, 
užívalo v posledních 12 měsících léky se sedativním 
a hypnotickým účinkem a/nebo léky s obsahem opioidů 
užívané proti bolesti získané bez lékařského předpisu nebo 
je užilo v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka

0,65 % populace ve věku 15–64 let, tedy 
44,2 tis. osob, užívá rizikově pervitin nebo opioidy, v tom 
33,1 tis. užívá rizikově pervitin, 6,4 tis. buprenorfin, 
3,3 tis. heroin a 1,4 tis. jiné opioidy

42,2 tis. osob užívá nelegální drogy injekčně

23,6 % 16letých studentů kouřilo cigarety v posled-
ních 30 dnech, 19,8 % 16letých studentů užilo v posled-
ních 30 dnech e-cigarety (bez ohledu na to, zda obsaho-
valy nikotin nebo ne)

38,5 % 16letých studentů pilo v posledních 30 dnech 
nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu 

při jedné příležitosti), 11,7 % to v posledních 30 dnech 
udělalo 3krát nebo častěji

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

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

16–18 tis. úmrtí je ročně způsobeno kouřením 
tabáku, 6–7 tis. úmrtí pitím alkoholu a odhadem 
0,5 tis. úmrtí užíváním nelegálních drog

96 lidí v r. 2020 zemřelo v důsledku smrtelných předáv-
kování nelegálními drogami, těkavými látkami a psycho-
aktivními léky, z toho v 58 případech šlo o předávkování 
nelegálními drogami nebo těkavými látkami – ve 28 pří-
padech šlo o opioidy (včetně opioidních analgetik jako je 
fentanyl, kodein, dihydrokodein, hydromorfon, oxycodon), 
ve 20 případech o pervitin, v 1 případě o amfetamin, 
1 kokain a 1 GHB, 1 THC a ve 2 případech o těkavé látky

38 případů předávkování bylo v souvislosti s psychoak-
tivními léky, z toho ve 13 případech šlo o benzodiazepiny

14 nově zjištěných případů HIV v r. 2020 bylo pravděpo-
dobně v souvislosti s injekčním užíváním drog, dalších 
5 osob mělo injekční užívání drog v anamnéze

800–1000 případů virové hepatitidy typu C je ročně 
hlášeno v Informačním systému infekční nemoci, z toho 
400–500 případů mezi lidmi užívajícími drogy injekčně

80 služeb je certifikovaných k poskytování prevence 
v adiktologii, z nich bylo 52 z oblasti všeobecné, 20 selektivní 
a 8 indikované prevence

250–300 programů (center) poskytuje specializované 
adiktologické služby, v tom je 55–60 nízkoprahových 
kontaktních center, 50 terénních programů, 90–100 ambu-
lantních léčebných programů (z toho 10 programů pro děti 
a dorost), 10–15 detoxifikačních jednotek, 25–30 oddělení 
lůžkové zdravotní péče, 15–20 terapeutických komunit, 
35–45 ambulantních doléčovacích programů (z nich 
20–25 s chráněným bydlením) a 5–7 domovů se zvláštním 
režimem pro osoby závislé na návykových látkách

8,9 mil. ks. stříkaček bylo v r. 2020 distribuová-
no mezi lidi užívající drogy injekčně (meziroční nárůst 
o 1,4 mil. ks)

2297 mil. Kč činily výdaje z rozpočtů státní 
správy a samosprávy (bez započítání výdajů ze zdravotní-
ho pojištění) na politiku v oblasti závislostí, z toho 
52 % tvořily výdaje na oblast prosazování práva

3,8 tis. osob bylo stíháno, 2,8 tis. obžalováno 
a 2,5 tis. odsouzeno za tzv. primární drogové trestné činy 

167 indoor pěstíren konopí a 160 varen pervitinu bylo 
odhaleno v r. 2020

14 látek bylo hlášeno v Systému včasného varování před 
novými psychoaktivními látkami, z toho 5 vůbec poprvé
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tAbulkA 1
Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle resortů v l. 2015–2020, v tis. Kč

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

resort 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RVKPP
MŠMT
MO
MPSV*

MZ
MS
MV
GŘC
Policie ČR**

MZV
celkem

94 987
12 196

488
160 657
23 118
11 938
25 030

n. a.
837 353

6 380
1 174 081

125 940
11 905

468
185 375
21 009
14 911

0
n. a.

903 490
4 386

1 267 484

142 925
12 058

712
207 230
36 013
16 494

0
5 986

1 030 050
2 000

1 453 469

299 331
3 542

666
344 295

6 785
6 784

19 636
0

1 185 537
0

1 866 576

231 090
19 366

732
292 041
30 071
13 455

0
0

1 159 571
0

1 746 327

188 777
19 903

763
291 583
43 103
16 229

0
0

1 210 650
0

1 771 007

V částce 6/2020 Věstníku MZ byl zveřejněn Kvalifikační 
standard přípravy na výkon zdravotnického povolání adiktolog 
k vyhlášce č. 39/2005 Sb., který specifikuje podrobněji mini-
mální požadavky na bakalářský studijní program adiktologie.

Financování protidrogové politiky
Politika v oblasti závislostí je financována ze dvou úrovní: 
z centrální úrovně (státní rozpočet) a z regionální úrovně 
(krajské a obecní rozpočty). Kromě veřejných rozpočtů jsou 
služby pro uživatele drog a závislé financovány z veřejného 
zdravotního pojištění a z evropských fondů.

V r. 2020 činily výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy 
(bez započítání výdajů ze zdravotního pojištění) na politiku 
v oblasti závislostí celkem 2297,5 mil. Kč (2071,6 mil. Kč 
v r. 2019), z toho výdaje státního rozpočtu 1866,6 mil. Kč 
(1746,9 mil. Kč v r. 2019) a výdaje z rozpočtů samospráv 
celkem 430,9 mil. Kč (324,7 mil. Kč v r. 2019), z toho 
z rozpočtu krajů 340,6 mil. Kč (241,9 mil. Kč v r. 2019) a obcí 
90,3 mil. Kč (82,8 mil. Kč v r. 2019). V r. 2020 tak došlo 
k růstu výdajů na všech úrovních veřejné správy.

Výdaje na politiku v oblasti závislostí jsou jako průřezový 
ukazatel státního rozpočtu pod názvem protidrogová politika 
sledovány v rozpočtech Úřadu vlády ČR (RVKPP), ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ministerstva obrany 

tAbulkA 2
Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v l. 2017–2020, v tis. Kč

Pozn.: *Výdaje na prevenci v r. 2020 zahrnují výdaje MV na prevenci drogové kriminality ve výši 6463 tis. Kč, bez těchto výdajů částka 
na prevenci činila 75 209 tis. Kč. V r. 2019 nebyly výdaje MV na prevenci kriminality vyčísleny.

kategorie služby
2017

Částka Částka Částka Částka
podíl
(%)

podíl
(%)

podíl
(%)

podíl
(%)

2018 2019 2020

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

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

1 044 356
27 297

1 755 622

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

1 218 943
41 500

2 113 697

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

1 166 792
38 247

2 071 612

81 672*
372 521
280 611
147 357
104 389
42 145
34 691

1 188 462
45 682

2 297 530

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

59,5
1,6

100,0

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

57,7
2,0

100,0

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

56,3
1,8

100,0

3,6
16,2
12,2
6,4
4,5
1,8
1,5

51,7
2,0

100,0

(MO), ministerstva zdravotnictví (MZ) a ministerstva 
spravedlnosti (MS). Od r. 2020 jsou státní dotační zdroje na 
protidrogovou politiku centralizovány do kapitoly Úřadu vlády 
ČR. Kromě výše uvedených resortů se však na financování 
protidrogové politiky podílí další rezorty z rozpočtových 
položek, které nejsou určeny výhradně na financování aktivit 
v oblasti závislostí.

Meziročně vzrostly výdaje na dotace především v případě 
RVKPP (+68,2 mil. Kč) a MPSV (+52,3 mil. Kč), naopak 
poklesly u MŠMT (-15,8 mil. Kč) a MZ (-23,3 mil. Kč). Na místní 
úrovni vzrostly především výdaje krajů (+94,7 mil. Kč). 
Meziroční pokles výdajů některých resortů (MŠMT, MO, MZ 
a MS) a nárůst výdajů RVKPP souvisí s centralizací státních 
dotačních zdrojů. MZ a MS již v r. 2020 nevyhlásila dotační 
řízení na protidrogovou politiku – tabulka 1.

Výdaje na prosazování práva činily 52 % celkových identifi-
kovaných výdajů z veřejných rozpočtů na politiku v oblasti 
závislostí a 64 % výdajů ze státního rozpočtu (bez započítání 
výdajů ze zdravotního pojištění). 

Z hlediska služeb vzrostly výdaje na harm reduction 
(+62,9 mil. Kč), záchytné stanice (+60,7 mil. Kč), ambulantní 
služby (+27,0 mil. Kč) a prosazování práva (+21,7 mil. Kč). 
Výdaje na primární prevenci v r. 2020 zůstaly meziročně 
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užívání návykových látek 
a jeho důsledky
užívání návykových látek v dospělé populaci  
 V r. 2020 bylo v ČR podle studií Národní výzkum užívání 

tabáku a alkoholu (NAUTA 2020), který realizuje Státní 
zdravotní ústav v Praze, a podle studie Národní výzkum užívání 
návykových látek (Národní výzkum 2020), jenž je realizován 
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti 
(NMS), celkem 23,1–33,6 % současných kuřáků (tj. osob, 
které kouřily v posledních 30 dnech) ve věku 15 a více let 
(28,3–44,5 % mužů a 18,2–23,1 % žen). Denně (nebo téměř 
denně) kouřilo 16,6–23,9 % dotázaných (21,2–32,8 % mužů 
a 12,2–15,4 % žen) – graf 1. Míra denního kouření je výrazně 
nižší mezi respondenty ve věku 15–24 let (cca 15 %) a 65+ let 
(cca 19 %). Současní kuřáci (denní a příležitostní) vykouřili 
denně nejčastěji 15–24 běžných cigaret (v r. 2019 nejčastěji 
10–14), a to jak komerčně vyráběných, tak ručně balených.

Trendem posledních 10 let je mírný pokles výskytu současného 
i denního kuřáctví v dospělé populaci, avšak při očištění 
trendových prevalenčních dat různých studií od vlivu rozdílné 
a měnící se věkové struktury se však ukazuje, že prevalence 
kouření v ČR se v posledních cca 15 letech spíše udržuje 
na stabilní úrovni a v některých studiích dokonce roste, 
zejména u mužů.
  

E-cigarety užívalo v posledních 30 dnech v r. 2020 kolem 
5 % respondentů (mírně více mužů než žen), denní (nebo 
téměř denní) užívání e-cigaret uvádí cca 2 % populace starší 
15 let, z toho nejvíce ve věkové skupině 15–24 let (3,2–5,8 %), 
Zároveň je zřejmé, že míra prevalence klesá v závislosti na 
věku. Počet osob, které před užíváním e-cigarety neužívaly 
klasický tabák, se oproti r. 2019 téměř zdvojnásobil (33,8 % 
r. 2020 a 17,3 % r. 2019). Roste podíl kuřáků, kteří přecházejí 
z klasických cigaret pouze na užívání e-cigaret, naopak klesá 
podíl těch, kteří užívají oba typy výrobků současně.  Kuřáci 
e-cigaret, kteří užívají náplně obsahující nikotin, nejčastěji kouří 
náplně obsahující 4–9 mg/ml nikotinu (52,7 %). Míra prevalen-
ce současného i denního užívání e-cigaret dlouhodobě mírně 
stoupá, a to nejen mezi muži, ale i ženami a rovněž ve všech 
věkových skupinách – graf 2.  

Podle studií NAUTA 2020 a Národní výzkum 2020 užívalo 
zahřívané tabákové výrobky v posledních 30 dnech 
2,3–4,1 % populace starší 15 let, denní (téměř denní) užívání 
pak uvádí 1,1–2,1 % dotázaných. Nejvyšší míru prevalence 
užívání vykazuje opět věková skupina 15–24 let a následně 
rovněž opět s rostoucím věkem podíl uživatelů stále klesá 
(cca 0,1 % ve věkové skupině 65+).

Užívání bezdýmných tabákových výrobků, tj. výrobků určených 
ke šňupání, žvýkání nebo vkládání do úst, v současnosti uvádí 
3,4 % dotázaných. Ve srovnání s r. 2019 se jedná o mírný 
pokles (ze 4,2 %).  V r. 2020 bylo poprvé ve studii NAUTA 
mapováno také užívání nikotinových sáčků v populaci starší 
15 let. Současné užívání (denně nebo příležitostně) uvedlo 
celkem 1,7 % (2,2 % mužů a 1,2 % žen). Nejvyšší prevalence 
uživatelů nikotinových sáčků byla zjištěna ve věkové kategorii 
15–24 let (6,3 %).

Míra konzumace alkoholu v dospělé populaci ČR je dlouhodobě 
vysoká. Studie NAUTA 2020 a Národní výzkum 2020 shodně 
uvádějí denní či téměř denní konzumaci alkoholu u cca 
10 % populace starší 15 let, přičemž prevalence u mužů 
je 5krát vyšší než u žen (16,3–17,1 % mužů a 3,1–3,2 % žen). 
Časté pití nadměrných dávek alkoholu, které je definované 
jako příjem 60 a více g alkoholu při jedné příležitosti (tzv. heavy 
episodic drinking/binge drinking) s frekvencí alespoň jednou 
týdně nebo častěji uvedlo 11,5–12,8 % dotázaných. Rovněž 
míra nadměrného pití je násobně vyšší u mužů než u žen, 
cca 3krát (18,1–19,0 % u mužů a 5,1–6,9 % u žen) Denní 
(či téměř denní) binge drinking uvedla celkem 
cca 2 % dotázaných.

V posledních letech (od r. 2014) prevalence denní konzumace 
alkoholu i častého pití nadměrných dávek alkoholu roste, 
a to zejména u mužů. K největšímu nárůstu došlo ve věkové 
skupině 45–54 let, ovšem nárůst byl zaznamenán ve všech 
věkových skupinách s výjimkou skupiny 15–24 let. 

na stejné úrovni (+720 tis. Kč), na primární prevenci šlo 
3,6 % celkových výdajů na politiku v oblasti závislostí 
– tabulka 2. 

Z regionálního hlediska vzrostly výdaje nejvíce v Praze 
(+48,2 mil. Kč) a v Olomouckém kraji (+21,7 mil. Kč), naopak 
v Libereckém kraji klesly (–1,1 mil. Kč).

Výdaje zdravotních pojišťoven v r. 2020 na léčbu poruch 
spojených s užíváním nelegálních návykových látek byly 
113,4 mil. Kč v ambulantní péči (z toho 4,8 mil. Kč tvořily 
výdaje na léky) a 824,6 mil. Kč v lůžkové péči (z toho 
20,9 mil. Kč na léky). Celkové výdaje tak dosáhly 938,0 mil. Kč, 
z toho 201,7 mil. Kč tvořily výdaje na léčbu v oboru návyko-
vých nemocí a 6,7 mil. Kč na léčbu v oboru adiktologie. ×

GrAF 1
Trendy v prevalenci denního kouření v dospělé populaci 
(starší 15 let) – srovnání studií z l. 2012–2020, v %

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

28,2
34,5 32,8

27,6 24,026,7 27,2 28,2
21,8 23,8 22,6 24,5 21,1 21,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Muži

18,1 16,5 15,415,7
16,019,6

17,4
19,0

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

15,2
12,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ženy

Národní výzkum* EHIS NAUTA

Národní výzkum* EHIS NAUTA

GrAF 2
Změny v prevalenci užívání e-cigaret v dospělé populaci 
podle pohlaví a věkových skupin – Národní výzkum 2016 
a 2020, v %

2,8 1,6 2,2
4,4 4,2

2,4 1,1 1,4 0,8

5,7
3,8 4,7

12,1

6,9 5,8
4,4

1,6 1,2
0,7 0,4 0,6 1,0 1,0 0,4 0,7 0,4 0,1

2,2 1,3 1,8
3,2 3,5

1,9 1,8
0,6 0,5

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+
Národní výzkum 2016: v posledních 30 dnech

Národní výzkum 2020: v posledních 30 dnech
Národní výzkum 2016: denně nebo téměř denně

Národní výzkum 2020: denně nebo téměř denně
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Studie realizované v r. 2020 potvrdily, že nejčastěji užitou 
nelegální drogou mezi dospělými v ČR jsou konopné látky, 
které někdy v životě vyzkoušelo 23–29 % osob starších 15 let. 
Zkušenosti s ostatními drogami jsou mnohem méně časté 
– extázi někdy v životě užilo 5–7 %, halucinogenní houby 
4–6 %, zkušenosti s pervitinem (nebo amfetaminy) a kokainem 
uvedla 2–4 % osob starších 15 let. 

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je 
výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký. 
Výjimkou jsou konopné látky, které v posledních 12 měsících 
užilo 8–10 %, což představuje cca  800–900 tis. osob, a v po-
sledních 30 dnech 3–5 % osob starších 15 let. U ostatních 
nelegálních drog v posledních 30 dnech je míra prevalence niž-
ší než 0,5 %. Užívání nelegálních drog je přibližně 2–3krát vyšší 
u tzv. mladých dospělých (ve věku 15–34 let) a mezi muži.

Míra užití konopných látek i ostatních nelegálních drog 
v obecné populaci ve věku 15–64 let i v populaci mladých 
dospělých ve věku 15–34 let je dlouhodobě stabilní. V posled-
ních letech ale mírně roste prevalence užití konopných látek 
a kokainu (graf 4).

Některé populační skupiny užívají návykové látky ve vyšší míře 
než obecná populace. Několikanásobně vyšší míru užívání 
drog vykazují např. tzv. mladí dospělí v prostředí noční zábavy 
nebo vysokoškolští studenti, vězni nebo obyvatelé sociálně 
vyloučených lokalit. Rovněž děti a mládež v institucionální 

Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 
8,1–8,9 % populace, dalších 8,8–9,9 % pak do kategorie 
škodlivé konzumace alkoholu (tj. v součtu 16,9–18,8 % osob 
se nachází v  kategorii rizika).  Dlouhodobé trendy založené 
na výzkumech NAUTA a Národní výzkum ukazují mírný nárůst 
prevalence rizikového a škodlivého užívání alkoholu mezi 
l. 2012 a 2020 (graf 3). Extrapolací na dospělou populaci 
ČR dosahují odhady rizikové a škodlivé konzumace alkoholu 
přibližně 1,5–1,7 mil. osob, z nichž cca 800–900 tis. vykazuje 
znaky škodlivého užívání alkoholu. V neposlední řadě pak 
11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislostní 
poruchu spojenou s užíváním alkoholu.

NMS provedlo od r. 2008 celkem 22 studií ve 3 řadách, které 
zjišťovaly míru zkušeností s užitím drog v obecné populaci:

 Národní výzkum užívání návykových látek (Národní výzkum) 
 – 3 vlny v l. 2012, 2016 a 2020, které navazovaly na Celo-
 populační studii o užívání návykových látek a postojích 
 k němu (Celopopulační studie) z r. 2008,

 Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám 
 zdravotnictví a k problematice zdraví ve spolupráci s agentu-
 rou INRES-SONES (Výzkum občanů) – 8 vln v l. 2009–2020,

 Prevalence užívání drog v populaci ČR ve spolupráci 
 s agenturou ppm factum research (Prevalence užívání drog) 
 – 10 vln v l. 2011–2020.

GrAF 3
Prevalence rizikového a škodlivého pití alkoholu v obecné populaci ve věku 15 a více let – srovnání výsledků studií z let 
2012–2020, v %

Výzkum NAUTA

Škodlivé pití (průměrná 
denní konzumace >40 g
čistého alkoholu u žen
a >60 g u mužů)

Rizikové pití (průměrná 
denní konzumace 20–40 g
čistého alkoholu u žen 
a 40–60 g u mužů)

Národní výzkum

Škodlivé pití
(2 a více bodů 
na škále CAGE)

Rizikové pití
(1 bod na škále CAGE)

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

7,1 6,0

9,3
8,1

9,3 8,8

2012 2014 2016 2018 2019 2020

8,7 7,8 8,9

8,3 9,0
9,9

2012 2016 2020

Pozn.: Data Národního výzkumu 2012 se vztahují k věkové skupině 15–64 let.

GrAF 4
Prevalence užití konopných látek v obecné populaci (15–64 let) a populaci mladých dospělých (15–34 let) v posledních 
12 měsících – srovnání studií z l. 2008–2020, v %
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výchovné péči jsou ohroženy vyšší mírou užívání návykových 
látek, nižší mírou životní spokojenosti, horším duševním 
zdravím včetně zvýšené sebevražednosti. 

Podle Národního výzkumu 2020, který využívá ve svém šetření 
screeningovou škálu CAST, se 4,5 % populace ve věku 15+ let 
(7,7 % mužů a 1,5 % žen) nacházelo v kategorii rizika 
v souvislosti s užíváním konopných látek, v tom 2,3 % (3,9 %, 
resp. 0,8 %) spadalo do kategorie vysokého rizika. Po extra-
polaci na celou populaci jde o přibližně 400 tis. osob, z nich 
polovina (200 tis.) spadá do kategorie vysokého rizika.

problematická spotřeba psychoaktivních léků 
Zastřešující definice zneužívání léků zahrnuje jakýkoliv 
způsob užití léku, u kterého byla prokázána problematická 
spotřeba. Jde např. o užití léku s lékařským předpisem 
nebo bez něj, avšak zjevně mimo přijaté lékařské postupy 
nebo pokyny, za rekreačním účelem (kvůli opojným účin-
kům léčby) nebo v rámci samoléčby, kdy rizika a problémy 
spojené s užitím převažují nad jeho přínosy. Specifickými 
formami zneužití léku je jejich použití jako zdroje (prekurzo-
ru) pro výrobu jiných drog nebo podání léku jiné osobě 
s cílem ji nedobrovolně omámit.

Nejvíce zneužívanými skupinami léků v ČR jsou zejména 
léky se sedativním, hypnotickým a anxiolytickým účinkem 
(především benzodiazepiny a Z-hypnotika), opioidy, ale 
zneužívání se vyskytuje i u jiných léků ze skupiny stimulan-
cií, antiepileptik (např. pregabalin) a dalších. Specifickým 
problémem je užívání buprenorfinu z nelegálního trhu lidmi 
užívajícími drogy rizikově/injekčně a používání pseudo-
efedrinových přípravků pro nelegální výrobu pervitinu.

Psychoaktivní léky (získané na lékařský předpis i bez před-
pisu) užilo podle studie Národní výzkum 2020 v posledních 
12 měsících celkem 15,8 % dospělých (10,4 % muži, 
20,9% ženy). Léky na uklidnění nebo nespavost (tj. sedativa 
nebo hypnotika) užilo 12,6 % dotázaných (7,3 % mužů 
a 17,6 % žen), nejčastěji alprazolam (Neurol, Xanax), 
diazepam, zolpidem (Stilnox). Léky na bázi opioidů užívané 
proti bolesti užilo 6,8 % osob populace starší 15 let 
(5,7 % mužů a 7,8 % žen), nejčastěji tramadol (Tramal, 
Doreta, Zaldiar) nebo pethidin (Dolsin). 

Užívání psychoaktivních léků je přibližně dvakrát častější 
u žen a zvyšuje se s věkem respondentů. Zatímco v mladších 
věkových kategoriích převažuje užívání opioidních analgetik, 
ve věkových kategoriích nad 35 let oproti tomu významně 
převažuje užívání sedativ a hypnotik (graf 5). 

GrAF 5
Prevalence užívání psychoaktivních léků v posledních 
12 měsících v obecné populaci ve věku 15+ let podle 
pohlaví a věkových skupin – Národní výzkum 2020, v %

V posledních 30 dnech užívalo psychoaktivní léky celkem 
10,6 % respondentů (6,5 % muži a 14,6 % ženy), v tom 
denně nebo téměř denně léky užívalo 2,1 % populace 
(1,8 % sedativa a 0,5 % opioidní analgetika). 

Ve srovnání s r. 2016 došlo k mírnému poklesu prevalence 
užívání psychoaktivních léků v obecné populaci v posledních 
12 měsících, a to z 19,1 % na 15,8 % – graf 6. K poklesu 
míry užívání došlo v případě opioidních analgetik 
(8,6 % v r. 2016 a 6,8 % v r. 2020), a to zejména u žen. 
Naopak situace v oblasti užívání sedativ a hypnotik zůstala 
stabilní (12,4 % v r. 2016, 12,6 v r. 2020 %). K významnému 
poklesu míry užívání psychoaktivních léků došlo ve věkové 
skupině 15–24 let (z 10,2 % na 3,4 %). Ve srovnání 
s r. 2016 klesl podíl uživatelů psychoaktivních léků, 
kteří léky získali jinak než na lékařský předpis 
(22,9 % v r. 2016 a 12,3 % v r. 2020 v případě sedativ 
a 53,4 %, resp. 12,4 % v případě léků na bázi opioidů).

Do kategorie problémového užívání psychoaktivních léků 
(tj. užívali léky déle než 6 týdnů, měli pocit, že v posledních 
12 měsících užívali léky ve větším množství, nebo léky 
získali jinak než na lékařský předpis) spadalo celkem 
14,9 % dospělých osob starších 15 let (9,9 % mužů 
a 19,7 % žen), v tom 12,1 % (7,1 % mužů a 17,0 % žen) 
užívalo problematicky sedativa a hypnotika a 6,1 % 
(5,1 % mužů a 7,1 % žen) opioidní analgetika.

Při extrapolaci na celou populaci ČR ve věku 15+ let jde 
o celkem 1,35 mil. osob vykazujících známky problémového 
užívání psychoaktivních léků, v tom 430 tis. mužů 
a 900 tis. žen. Sedativa a hypnotika užívá problémově 
1,1 mil. osob, v tom 310 tis. mužů a 780 tis. žen, a opioidní 
analgetika 550 tis. osob, v tom 220 tis. mužů a 330 tis. žen.

GrAF 6
Prevalence užití psychoaktivních léků v obecné populaci 
ve věku 15+ let v posledních 12 měsících, srovnání studií 
z l. 2012–2020, v %
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V r. 2020 byl v ČR počet lidí užívajících drogy rizikově (LDR) 
odhadnut na 44,2 tis. Celkem 33,1 tis. LDR užívalo pervitin 
a 11,1 tis. opioidy, zejména buprenorfin (6,4 tis.) a heroin 
(3,3 tis.). Odhad počtu lidí užívajících drogy injekčně (LDI) 
dosáhl 42,2 tis. Počet LDR se v r. 2020 mírně snížil a to díky 
poklesu počtu uživatelů pervitinu o 1,5 tis., počet lidí 
užívajících rizikově opioidy (zejména buprenorfin) naopak 
mírně vzrostl (graf 7). Nejvyšší relativní počet LDR 
je tradičně odhadován v Praze a v Ústeckém kraji, 
tedy v oblastech s vysokým výskytem rizikového užívání 
opioidů (tabulka 3 a mapa 1).
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užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží. 
Jeden z hlavních zdrojů informací o užívání návykových látek 
mezi dětmi a dospívajícími představuje mezinárodní studie 
ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), 
která je prováděna v pravidelných 4letých intervalech. 

GrAF 7
Střední hodnoty prevalenčních odhadů lidí užívajících drogy rizikově (LDR) provedených multiplikační metodou za použití 
dat z nízkoprahových programů v l. 2003–2020
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MApA 1
Odhadovaný počet lidí užívajících drogy rizikově (LDR) 
na 1000 obyvatel ve věku 15–64 let v ČR v r. 2020 podle 
krajů – střední hodnoty
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tAbulkA 3
Odhadovaný počet lidí užívajících drogy rizikově (LDR) v ČR v r. 2020 podle krajů – střední hodnoty

Pozn.: * Ve věku 15–64 let. Počty uživatelů byly zaokrouhleny. V r. 2019 byla provedena revize odhadů za období 2009–2018 v Praze, což ovlivni-
lo celkové odhady za ČR. Za r. 2019 a 2020 byl odhad proveden touto revidovanou metodikou.
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Poslední vlna této studie proběhla v r. 2019. K dispozici jsou 
však také mimo jiné  výsledky dalších jednorázových 
či regionálních školních studií,  např. od r. 2016 realizuje 
Centrum sociálních služeb Praha (Pražské centrum primární 
prevence) každoroční průzkum zaměřený na rizikové chování 
žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze. Studii ESPAD 2019 
a podrobným výsledkům z ní bylo věnováno samostatné 
číslo Zaostřeno (5/20).

Podle průzkumu Pražského centra primární prevence zaměře-
ného na rizikové chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze 
z r. 2020 kouřilo v posledních 12 měsících klasické cigarety 
24,2–32,6 % žáků 9. ročníků ZŠ a studentů 1. ročníků SŠ, 
v tom 2,9–6,2 % kouřilo denně (téměř denně). V případě 
alternativ klasických tabákových výrobků uváděli studenti 
nejčastěji užití e-cigaret (30,3–40,1 % v posledních 12 měsí-
cích a 1,9–2,8 % denně), žvýkacího tabáku nebo snusu 
(14,7–20,6 % v posledních 12 měsících a 1,6–2,8 % denně) 
a zahřívaných tabákových výrobků (11,2–16,7 %, 
resp. 0,8–1,6 %).

Výsledky z posledních 5 let naznačují mírný pokles výskytu 
kouření klasických cigaret mezi dětmi a dospívajícími (ve věku 
11–20 let), 35,6 % v r. 2016 oproti 24,8% v r. 2020. Nejčastěj-
ší formou užívání tabáku/nikotinu v daném roce bylo naopak 
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konopí pro léčebné účely a cbD produkty  
Národní výzkum 2020 i omnibusové výzkumy Prevalence 
užívání drog 2020 a Výzkum občanů 2020 sledovaly samo-
statně také užívání konopí čistě z důvodu samoléčby těles-
ných (nikoliv psychických) potíží (např. bolesti, křečí, kožních 
problémů), a to jak s vědomím lékaře, tak bez jeho vědomí.

Užití konopí pro samoléčbu někdy v životě uvedlo v r. 2020 
celkem 10–16 % a v posledních 12 měsících 5–11 % popu-
lace starší 15 let. Výhradně pro účely samoléčby, 
tj. po vyloučení rekreačního užití, užívalo konopí v posledních 
12 měsících 2–7 % populace starší 15 let. Zatímco míra 
rekreačního užívání významně klesá s věkem respondentů, 
užívání konopí čistě z důvodu samoléčby naopak s věkem 
respondentů roste, přičemž nejvyšší je ve věkových 

skupinách 55–64 a zejména 65+ let. Po extrapolaci na celou 
populaci jde o přibližně 413–970 tis. osob, které užily konopí 
pro samoléčbu v posledním roce, z toho 160–240 tis. osob, 
které užily konopí výhradně jako samoléčbu (tj. po vyloučení 
rekreačního užití).

Trendy sledované v rámci Národního výzkumu ukazují stabilní 
míru užívání konopí pro samoléčbu, výsledky omnibusových 
studií naznačují spíše pokles léčebného užívání konopí (graf 8).

Užití CBD konopí nebo CBD produktů někdy v životě uvedlo 
v r. 2020 celkem cca 2–9 % populace, přičemž zkušenosti 
s užitím uváděli častěji muži a respondenti v mladších věko-
vých skupinách. V posledních12 měsících 1,0–4,0 % dospě-
lých osob. V přepočtu na celou dospělou populaci ve věku 
15+ lze odhadnout, že CBD produkty někdy v životě užilo 
cca 200–800  tis. osob, v posledních 12 měsících 
cca 100–400 tis. osob – graf 9.

GrAF 9
Užívání CBD konopí a CBD produktů v posledních 
12 měsících v obecné populaci starší 15 let – srovnání 
studií v r. 2020, v %

GrAF 8
Užití konopí výhradně pro samoléčbu v posledních 
12 měsících (tj. po vyloučení rekreačního užívání 
konopných látek) v obecné populaci starší 15 let 
– srovnání studií z l. 2016-2020, v %
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Pozn.: Kategorie užití konopí výhradně pro samoléčbu v Národním 
výzkumu 2020 zahrnovala přípravky určené k zevnímu použití (např. 
masti, šampony, kosmetiku), v omnibusových výzkumech bylo 
sledováno konopí mimo masti, kosmetiku a jiné prostředky z konopí 
k zevnímu použití.

espAD 2019 v číslech 
 54,0 % šestnáctiletých studentů někdy v životě kouřilo 
cigarety, 23,6 % kouřilo v posledních 30 dnech. 
10,3 % kouří denně, 2,8 % kouří denně 11 a více cigaret

 60,4 % užilo v životě e-cigarety, 3,1 % je užívá denně nebo 
 téměř denně. 12,8 % zkusilo kouřit tzv. zahřívaný tabák 

 95,1 % studentů ochutnalo v životě alkohol, 62,7 % v po-
 sledních 30 dnech pilo alkohol 

 38,5 % pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic alkoholu 
 při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň 
 jednou týdně uvedlo 11,7 % studentů

 Průměrný věk první zkušenosti s cigaretou dosahoval 
12,9 let, průměrný věk konzumace první sklenice 
alkoholu 13,1 let

 29,3 % studentů vyzkoušelo v životě nějakou nelegální 
drogu, nejčastěji (28,4 %) konopné látky. 3,6 % vyzkou-

šelo extázi, 3,5 % LSD a halucinogeny, 2,5 % halucino-
genní houby, 1,5 % pervitin, 1,6 % kokain a méně než 
1,0 % ostatní nelegální drogy

 6,6 % studentů se nachází v riziku v souvislosti s užíváním  
 konopných látek, v tom 1,7 % se nachází  ve vysokém riziku

 Průměrný věk první zkušenosti s konopnými látkami 
 dosahoval 14,5 let

 10,0 % studentů užívalo někdy v životě léky na uklidnění 
na doporučení lékaře, 14,4 % uvedlo zneužití psycho-

 aktivních léků (užívání bez lékařského předpisu, užívání 
 za účelem dostat se do nálady, užívání v kombinaci 
 s alkoholem)

 70,9 % šestnáctiletých si dokáže snadno obstarat  
 cigarety, 81,0 % pivo, více než 54 % studentů si snadno 
 obstará jiný druh alkoholu a 46,9 % konopné látky

užívání e-cigaret; e-cigarety užilo alespoň jednou v posledních 
12 měsících 27,3% dotázaných.
 
Alkohol v posledních 12 měsících konzumovalo alespoň 
jednou 58,3–65,6 % (v r. 2019 59,7–74,8 %) žáků 9. r. ZŠ 
a studentů 1. r. SŠ, z toho 5–6,5 % (5,7–14,0 % r. 2019) 

pravidelně a z toho dále cca 1% denně (téměř denně). Míra 
prevalence pití alkoholu se tedy snížila napříč všemi těmito 
kategoriemi. Naopak mírně vzrostlo procentuální zastoupení 
žáků 9. tříd (41,7 % vs. 40,4 % v r. 2019) a značně studentů 
1. ročníku SŠ (34,4 % oproti 23,5 %), kteří v daném roce 
nepili alkohol vůbec. 
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postoje veřejnosti k užívání 
návykových látek 
Spokojenost se zákazem kouření v restauracích je 
pravidelně mapována ve studii NAUTA. Míra spokojenosti 
se zavedením zákazu kouření v restauracích dlouhodobě 
mírně roste, i když v r. 2020 uvedlo spokojenost 
70 % respondentů (oproti 76 % v r. 2019). Spokojenost 
klesla zejména u mužů a mladých dospělých 
ve věku 15–34 let. 

Podle Národního výzkumu 2020 je v ČR relativně vysoká 
subjektivně vnímaná dostupnost nelegálních návykových 
látek. Ve srovnání s r. 2016 se situace ve vnímání dostup-
nosti nelegálních drog (v populaci 15+let) nijak nezměnila, 
podíl osob, které by si celkem snadno nebo velmi snadno 
dokázaly obstarat nelegální drogy, zůstává na obdobné 
úrovni.

Celkem 35,6 % respondentů (41,4 % mužů a 30,0 % žen) 
ve věku 15+ let by si celkem snadno nebo velmi snadno 
dokázalo obstarat konopné látky, 17,9 % by si snadno 
obstaralo extázi, 13,4 % halucinogenní houby 
a 13,1 % pervitin. Nelegální drogy vnímají jako dostupnější 
muži a respondenti v nejmladších věkových kategoriích 
– konopné látky by si snadno dokázalo obstarat až 
62,3 % dotázaných ve věku 15–24 a 51 % respondentů 
ve věku 25–29 let. 

Polovina dotázaných (49,6 %) nepovažuje za rizikové pro 
fyzické i psychické zdraví konzumovat denně 2 nebo více 
sklenic alkoholu, více než čtvrtina nepovažuje za rizikové 
denní užívání e-cigaret ani zahřívaných tabákových výrob-
ků. Z nelegálních drog je za nejméně rizikové považováno 
jednorázové užití konopných látek a jednorázové užití 
extáze ( jednorázovou zkušenost považuje za bezrizikovou/
málo rizikovou 53,0 %, resp. 39,8 % respondentů). 
Naopak pravidelné denní kouření krabičky klasických 
cigaret považuje za rizikové 82,7 % populace, srovnatelně 
jako pravidelné užívání konopných látek (82,1 %). 

Ve srovnání s r. 2012 a 2016 se zvýšil podíl respondentů, 
kteří vnímají jako velmi rizikovou pravidelnou konzumaci 
nadměrných dávek alkoholu (pití 5 a více sklenic alkoholu 
při jedné příležitosti). A naopak se mírně snížil podíl 
respondentů, kteří považují za rizikové experimentování 
s konopnými látkami nebo extází. Vnímání rizikovosti 
ostatních návykových látek zůstalo mezi r. 2016 a 2020 
na stejné úrovni. 

Míra zkušeností s návykovými látkami i jejich pravidelné užívání 
narůstá s věkem a po přechodu ze základní na střední školu. 
Výsledky studie také dlouhodobě potvrzují postupné 
vyrovnávání rozdílů v míře užívání návykových látek mezi 
chlapci a dívkami sledované v jiných studiích, stejně jako 
nárůst míry užívání po přechodu ze ZŠ na SŠ (graf 10).

GrAF 10
Prevalence užití tabáku, alkoholu a konopných látek v 
posledních 12 měsících mezi žáky ZŠ a SŠ v Praze v r. 2020 
podle pohlaví a ročníku studia, v % 
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Užití konopných látek v posledním roce v r. 2020 uvedlo 
14,1 % žáků 9. tříd ZŠ respektive 22 % studentů 1. ročníků 
SŠ. Míra prevalence pravidelného užívání dosáhla 2,2–3,9 %, 
denního užití pak necelých 2 % (1,3–1,7 %).

Trendy v posledních 5 letech naznačují mírný pokles prevalence 
užití konopných látek mezi dětmi a dospívajícími (ve věku 
11–20 let), dlouhodobě klesá především podíl žáků a studentů, 
kteří uvedli jednorázovou zkušenost s konopnými látkami, 
podíl pravidelných uživatelů marihuany nebo hašiše zůstává 
přibližně na stejné úrovni (graf 11).

Meziroční pokles míry užívání návykových látek mezi žáky 
a studenty může být do určité míry ovlivněn také tím, že sběr 
dat v r. 2020 probíhal v době distanční výuky v souvislosti 
s epidemií COVID-19.

GrAF 11
Frekvence užívání konopných látek v posledních 12 měsících 
mezi žáky ZŠ a SŠ v Praze v l. 2016–2020, v %

Prevalence užívání psychoaktivních léků bez lékařského 
předpisu v posledních 12 měsících byla jak mezi žáky 9. tříd, 
tak také mezi studenty 1. ročníků SŠ na výrazně nižší úrovni 
než u předchozích návykových látek. V míře výskytu užití 
psychoaktivních léků  se nevyskytly mezi žáky obou typů 
škol žádné výraznější rozdíly. Alespoň jednou v posledním 
roce užilo léky na uklidnění či spaní přibližně 2,2 % respon-
dentů, léky na nabuzení 0,7 % a alkohol spolu s léky 
cca 2,7 % žáků/studentů.

Zdravotní důsledky užívání návykových látek
Užívání návykových látek je významným zdravotním rizikovým 
faktorem – návykové látky jsou globálně zodpovědné 
za 10–15 % všech ztracených let života v důsledku 
nemocnosti a úmrtnosti. Na úmrtnosti se podílí přibližně 
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informovanost veřejnosti 
o elektronických cigaretách 
a zahřívaných tabákových 
výrobcích
Od r. 2019 je ve studii NAUTA sledováno vnímání rizik 
spojených s užíváním e-cigaret a zahřívaných tabákových 
výrobků. Výsledky z r. 2020 naznačují přetrvávající 
nedostatečnou informovanost o alternativních tabáko-
vých výrobcích. Pouze 39,1 % populace si myslí 
(36,8 % v r. 2019), že je kouření klasických cigaret více 
škodlivé než užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových 
výrobků.  Nejvyšší podíl respondentů, kteří považují za 
rizikovější klasické cigarety, je ve věku 15–24 let (52,1 %), 
s věkem se jejich podíl snižuje (pouze 30,2 % u věkové 
skupiny 65+ let). Naopak 10,7 % respondentů se domnívá, 
že e-cigarety jsou škodlivější než klasické (graf 12).

GrAF 12
Názory populace starší 15 let na škodlivost kouření 
klasických cigaret, e-cigaret a zahřívaných tabákových 
výrobků – NAUTA 2020 a srovnání s r. 2019, v %
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20 %, nejvíce kouření tabáku (cca 13 % celkové úmrtnosti), 
pak užívání alkoholu (6 %) a nelegálních drog (pod 1 %). 

Kouření tabáku v ČR je zodpovědné za cca 16–18 tis. úmrtí 
ročně (přibližně pětina celkové úmrtnosti), především 
na nemoci kardiovaskulární, dýchací soustavy a zhoubné 
novotvary. Na zhoubný novotvar plic a chronickou obstrukční 
plicní nemoc (CHOPN), na jejichž vzniku má kouření 
rozhodující vliv, zemře v ČR ročně cca 5 tis., resp. 3 tis. osob. 
U mužů je incidence rakoviny plic dvakrát vyšší než u žen, 
incidence i úmrtnost u mužů dlouhodobě klesá. U žen 

GrAF 13
Smrtelná předávkování benzodiazepiny, nelegálními drogami a těkavými látkami ve speciálním registru v l. 2001–2020

Pozn.: * Data za r. 2013 a 2014 nejsou dostupná. Od r. 2015 došlo ke změně dosavadního informačního systému Speciálního registru drogových 
úmrtí na Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.
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incidence i úmrtnost naopak mírně roste. Také u CHOPN 
je mezi ženami patrný rostoucí trend.

Pití alkoholu je v ČR zodpovědné za přibližně 6–7 tis. úmrtí 
ročně, což tvoří cca 6 % celkové úmrtnosti (10 % u mužů 
a 2 % u žen). Největší podíl celkového počtu alkoholových 
úmrtí se vyskytuje ve starších věkových skupinách, ale nejvyšší 
relativní zátěž alkoholem byla ve věkové skupině 35–44 let 
(26 % celkové úmrtnosti u mužů a 17 % u žen).  Z nemocí, 
které jsou vyvolány výhradně užíváním alkoholu, jsou nejvý-
znamnější onemocnění jater a intoxikace vyvolané alkoholem 
(ročně 1,5 tis., resp. 0,5 tis. úmrtí).

Užívání nelegálních drog je zodpovědné za méně než 500 úmrtí 
ročně (pod 1 % celkové úmrtnosti). Na předávkování nelegál-
ními drogami zemře ročně cca 40–60 osob, pod vlivem 
nelegálních drog z jiných příčin přibližně 150 osob. Na zdravot-
ních dopadech způsobených nelegálními drogami se kromě 
předávkování podílí zejména sebevraždy, nehody 
a infekční onemocnění.

V r. 2020 bylo ve speciálním registru mortality zjištěno 
58 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami 
a těkavými látkami (42 v r. 2019). Z toho bylo 28 případů 
smrtelných předávkování opioidy (19 v r. 2019), z nich 
6 heroinem/morfinem, 5 fentanylem, 5 oxykodonem 
a 12 jinými opioidy (např. kodein, dihydrokodein). V 19 přípa-
dech byl v r. 2020 příčinou opioid samotný, v 9 případech šlo 
o kombinaci opioidů s jinými látkami.  Pervitin byl příčinou 
smrtelného předávkování ve 20 případech (12 v r. 2019), dále 
bylo evidováno jedno smrtelné předávkování amfetaminem 
( je otázka, zda nešlo ve skutečnosti o předávkování pervitinem 
s nálezem amfetaminu jako metabolitu), jedno předávkování 
kokainem a dvě předávkování GHB. Smrtelné předávkování 
MDMA ani dalšími syntetickými stimulanty nebylo v r. 2020 
hlášeno. Jako předávkování THC byl hlášen jeden případ úmrtí. 
Smrtelné předávkování těkavými látkami bylo zaznamenáno 
ve 2 případech (8 v r. 2019), u 3 případů nebyla specifikována 
droga. V r. 2020 se počet smrtelných předávkování nelegální-
mi drogami a těkavými látkami meziročně zvýšil, a to zejména 
v kategoriích opioidů a pervitinu. 

Celkem bylo v r. 2020 zjištěno 38 případů smrtelných předáv-
kování psychoaktivními léky (42 v r. 2019), z toho v 13 přípa-
dech šlo o benzodiazepiny (17 v r. 2019) a v 4 případech 
o zolpidem (16 v r. 2019) – graf 13.

Ve speciálním registru mortality bylo dále identifikováno 
150 úmrtí pod vlivem nelegálních drog a psychoaktivních léků 
z jiných příčin než předávkování (133 v r. 2019), z toho nejvíce 
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GrAF 14
Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a mezi LDI v l. 2000–2020
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Případy celkem Lidé užívající drogy injekčně

Podle Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 
2021, která vychází z dílčích tematických zpráv zpracova-
ných NMS, lze v ČR odhadnout celkem 1,5–2,1 mil. denních 
kuřáků a 1,5–1,7 mil. osob starších 15 let v kategorii 
rizikového pití alkoholu, v tom odhadem 800–980 tis. osob 
v kategorii škodlivého pití. Celkem bylo odhadnuto 
1,25–1,45 mil. osob v riziku problematické spotřeby 
psychoaktivních léků. Dále bylo odhadnuto 350–465 tis. inten-
zivních uživatelů konopných látek a 43–46 tis. osob 
užívajících rizikově nelegální drogy (pervitin nebo opioidy), 
v tom 40–42 tis. lidí užívajících drogy injekčně. V riziku 
problémového hraní hazardních her je odhadováno 
cca 170–220 tis. osob, v tom 91–120 tis. ve vysokém 
riziku problémového hráčství (tabulka 4). 

tAbulkA 4
Výskyt rizikových forem závislostního chování v populaci 
ČR starší 15 let 

rizikové formy závislostního chování
mezi dospělými

Denní kuřáci
Denní konzumenti alkoholu
Rizikové pití alkoholu
  v tom ve vysokém riziku (tzv. škodlivé pití)
Problematické užívání psychoaktivních léků
Intenzivní uživatelé konopných látek
  v tom ve vysokém riziku
Lidé užívající drogy (pervitin a opioidy) rizikově
  uživatelé pervitinu 
  uživatelé opioidů
Lidé užívající drogy injekčně
Osoby v riziku problémového hraní
  v tom ve vysokém riziku

1,5–2,1 mil.
800–980 tis.
1,5–1,7 mil.

800–980 tis.
1,25–1,45 mil.

350–465 tis.
160–250 tis.

43–46 tis.
33–34 tis.
11–12 tis.
40–42 tis.

170–220 tis.
91–120 tis.

Návykové látky jsou globálně zodpovědné za 10–15 % všech 
ztracených let života v důsledku nemocnosti a úmrtnosti. 
V ČR je ročně uváděno 16–18 tis. případů úmrtí v důsledku 
kouření, 6–7 tis. případů úmrtí v důsledku konzumace 
alkoholu, v tom 200–250 případů předávkování alkoholem. 
V souvislosti s užíváním psychoaktivních léků je ročně 
zaznamenáno více než 100 případů úmrtí (40–50 předávko-
vání léky) a v souvislosti s nelegálními drogami 
100–150 případů úmrtí ročně (v tom 40–60 předávkování 
drogami) (tabulka 5).

V kontaktu se službami je ročně odhadem 1–2 tis. kuřáků, 
30–35 tis. uživatelů alkoholu, 3–4 tis. uživatelů psycho-

tAbulkA 5
Úmrtí způsobená ročně užíváním návykových látek 
v populaci ČR 

Závislostní chování Úmrtí spojená s užíváním
celkem přímá (předávkování)

Kouření
Konzumace alkoholu
Užívání psychoaktivních léků
Užívání nelegálních drog

16–18 tis.
6–7 tis.

110–120 
100–150 

200–250
40–50 
40–60

tAbulkA 6
Odhad počtu osob ročně v kontaktu s adiktologickými 
službami a v léčbě závislosti v ČR  

Závislostní chování odhadovaný počet osob 
v kontaktu se službami

Kouření
Konzumace alkoholu
Užívání psychoaktivních léků
Užívání nelegálních drog
Hazardní hraní

1–2 tis. 
30–35 tis.

3–4 tis.
40–45 tis.

2–3 tis. 

aktivních léků, 40–45 tis. uživatelů nelegálních drog 
a 2–3 tis. problémových hráčů hazardních her (tabulka 6).

Kromě škod samotným uživatelům způsobuje užívání 
návykových látek škody v jejich okolí na různých úrovních 
(rodina, komunita, celá společnost). Celospolečenské škody 
se vyjadřují a vyčíslují jako společenské (ekonomické) 
náklady. Poslední odhady společenských nákladů se pohy-
bují ve výši 80–100 mld. Kč ročně v souvislosti s tabákem, 
50–60 mld. Kč v souvislosti s alkoholem, 7 mld. Kč v souvis-
losti s nelegálními drogami a 14–16 mld. Kč s problémovým 
hraním (tabulka 7).

odhady počtu osob v riziku závislosti, zdravotní dopady 
a společenské náklady

tAbulkA 7
Odhad společenských nákladů v souvislosti se závislostním 
chováním v ČR   

Závislostní chování společenské náklady
(v kč)

Kouření
Konzumace alkoholu
Užívání psychoaktivních léků
Užívání nelegálních drog
Hazardní hraní

80–100 mld. 
50–60 mld.

n. a.
7 mld.

14–16 mld.

střední
odhad 
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stejně jako v minulosti v důsledku nemocí, nehod a sebevražd. 
V dlouhodobém horizontu je nejvyšší počet případů nepřímých 
úmrtí pod vlivem pervitinu a konopných látek.

V obecném registru mortality bylo v r. 2020 identifikováno 
68 (51 v r. 2019) smrtelných předávkování nelegálními droga-
mi a těkavými látkami, z toho bylo 29 případů předávkování 
opioidy (32 případů v r. 2019), 2 kokainem (2 v r. 2019), 
17 stimulancii mimo kokain, pravděpodobně převážně perviti-
nem (12 v r. 2019), 2 halucinogeny (0 v r. 2019) a 10 nespeci-
fikovanými látkami (5 v r. 2019). Smrtelné předávkování 
těkavými látkami bylo zaznamenáno v 8 případech (0 v r. 2019). 
Dále bylo v r. 2020 v obecném registru mortality hlášeno 
492 smrtelných předávkování alkoholem (423 v r. 209), 
zatímco ve speciálním registru mortality bylo v r. 2020 identifi-
kováno celkem 855 alkoholových úmrtí (783 v r. 2019), z toho 
238 předávkování (214 v r. 2019). 

Situace v oblasti zdravotních důsledků užívání nelegálních 
drog, zejména pokud jde o výskyt infekčních nemocí jako HIV/
AIDS a virových hepatitid nebo úmrtí na předávkování, zůstává 
v ČR na poměrně nízké úrovni. Podíl osob injekčně užívajících 
drogy (LDI) na nově hlášených případech HIV infekcí v ČR 
je dlouhodobě nízký, i když v r. 2020 došlo k nárůstu počtu 
případů na 14 (6 v r. 2019), kdy došlo k přenosu při injekční 
aplikaci drogy. Počet nově hlášených případů hepatitidy typu 
B (VHB) má od r. 2001 díky zavedenému očkování klesající 
tendenci (5 případů u LDI v r. 2020). Počet nově hlášených 
případů hepatitidy typu C (VHC) u LDI dosahoval v posled-
ních letech 500–650 případů, v r. 2020 došlo k poklesu 
na 421 případů (tj. 45,3 % všech případů) – graf 14.

Prevalence HIV mezi LDI je dlouhodobě velmi nízká, pod 1 %. 
Séroprevalence VHC dosáhla v r. 2018 v celorepublikové studii 
mezi klienty nízkoprahových programů 37,1 %, z toho nejvíce 
v krajích Ústeckém (54,2 %), Plzeňském (51,5 %) a Jihomo-
ravském (51,1 %). Séroprevalence VHC v diagnostickém 
screeningu LDI v r. 2020 dosáhla hodnot od 12,5 % 
v nízkoprahových programech (5,9–53,1 % podle krajů) 
po 90,3 % ve věznicích. Existují regionální rozdíly v riziku 
infekce VHC, ale je potřeba vzít v úvahu také rozdílnosti 
v testovacích strategiích.

Míra injekčního užívání drog mezi lidmi užívajícími drogy 
rizikově (LDR) je vysoká, lidé užívající drogy injekčně (LDI) tvoří 
dlouhodobě kolem 90 % LDR v kontaktu s nízkoprahovými 
programy. Rovněž mezi léčenými uživateli je míra injekčního 

užívání drog dlouhodobě velmi vysoká a představuje nejčastěj-
ší způsob aplikace pervitinu, buprenorfinu a heroinu. 

V dlouhodobém horizontu je patrná klesající míra sdílení jehel 
a stříkaček. Celkem 7,2 % LDI, kteří byli klienty nízkopraho-
vých zařízení, použilo při poslední aplikaci nesterilní injekční 
jehlu a stříkačku. V posledních 30 dnech uvedlo sdílení jehel 
a stříkaček 21,8 % a parafernálií 40,6 % LDI, kteří byli klienty 
nízkoprahových programů.
 
Velmi rizikové je injekční užívání drog a tetování ve vězení – 
někdy v životě bylo ve vězení 41,4 % klientů nízkoprahových 
programů, z nich 50,2 % užilo ve vězení drogy, 29,4 % injekč-
ně. Téměř polovina LDI, kteří jsou klienty nízkoprahových 
zařízení a kteří byli někdy v životě uvězněni, se ve vězení 
nechala tetovat. 

sociální důsledky a souvislosti užívání drog
Vztah mezi užíváním návykových látek a nepříznivou socio-
ekonomickou situací je obousměrný. U LDR dochází často 
ke kumulaci negativních sociálních a ekonomických faktorů – 
jde zejména o problémy s bydlením, finanční problémy (častá 
dluhová past), nezaměstnanost či nestabilní a neformální 
zaměstnání, poškození rodinných vztahů.
 
Nestabilní bydlení a zadluženost jsou významnou překážkou 
úzdravy a sociální i ekonomické integrace a často představují 
neřešitelný problém. V souvislosti s opatřeními souvisejícími 
s epidemií COVID-19 došlo ke zhoršení sociální a ekonomické 
situace LDR.

Klienti léčení pro závislost na nelegálních drogách hlášení 
v r. 2020 do Národního registru léčby uživatelů drog měli 
nejčastěji základní (47,6 %) nebo střední odborné vzdělání 
(32,2 %). Nezaměstnaní tvořili 41,8 % a pravidelné zaměstnání 
mělo 30,9 % klientů. Stálé bydlení uvedlo 63 % klientů, 
bez domova bylo 7,5 % a ve vězení/detenci 9,9 % klientů.

Užívání návykových látek představuje jeden z mnoha problémů 
vyskytujících se v kontextu sociální exkluze a chudoby koncen-
trovaných v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Z nelegál-
ních drog jsou v SVL dlouhodobě nejrozšířenější konopné 
látky a pervitin. Romové jsou v ČR etnickou menšinou, 
která je disproporčně postižena výskytem užívání návykových 
látek a problémů s ním spojených v kontextu socioekonomic-
kého zvýhodnění. ×

Adiktologická prevence
 Oblast prevence tvoří jednu ze 4 intervenční oblastí politiky 

v oblasti závislostí ČR. Prevence závislostí zaměřená na děti 
a mládež je součástí širšího rámce prevence rizikového chování, 
kterou koordinuje MŠMT. Na úrovni krajů působí krajští školští 
koordinátoři prevence, na úrovni bývalých okresů metodici 
prevence, a ve školách školní metodici prevence. Ukončené 
akreditované studium k výkonu specializovaných činností má 
pouze polovina školních metodiků prevence.

V r. 2020 byla prevence ve školním prostředí ovlivněna 
opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Zákaz osobní 
přítomnosti žáků a studentů ve školách platil od 13. března 
2020 do 25. května 2020 pro žáky prvního stupně ZŠ 
a do 8. června 2020 pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty 

SŠ. Omezení prezenční výuky se opakovalo i ve druhé polovině 
r. 2020. V průběhu r. 2020 probíhala výuka převážně distanční 
formou a vstup externích lektorů do škol byl omezený. Došlo 
k rozvoji on-line preventivních aktivit.  

MŠMT v r. 2021 definitivně zastavilo systém certifikací odborné 
způsobilosti preventivních programů. Dlouhodobá nefunkčnost 
systému certifikací představuje problém pro systém školské 
prevence v ČR, neboť v ČR stále působí nekvalitní preventivní 
programy. Dosud prošlo systémem certifikací v prevenci 
80 certifikovaných služeb poskytujících prevenci v adiktologii, 
z nich bylo 52 z oblasti všeobecné, 20 selektivní a 8 indikované 
prevence. Certifikované programy indikované prevence zcela 
chybí ve Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém kraji 

Adiktologická prevence a adiktologické služby
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a v kraji Vysočina. Do dalších 4 krajů (Ústecký, Pardubický, 
Moravskoslezský a Zlínský) dojíždí programy z jiných krajů.

Adiktologické preventivní programy jsou však nově součástí 
systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických 
služeb RVKPP a systém certifikací prevence v adiktologii by 
tak měl být v budoucnu zachován. 

Základním nástrojem prevence rizikového chování ve školách 
a školských zařízeních je minimální preventivní program (MPP). 
Od r. 2016 funguje Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)
v oblasti školské prevence, který je pro školy nepovinný. 

Klinika adiktologie v r. 2020 vyvinula on-line vzdělávací kurz 
Introduction to Evidence-based Prevention (INEP) pro preven-
tivní pracovníky (např. učitele, policejní preventisty, pracovníky 
neziskových organizaci, studenty pedagogických fakult). 
Česká verze kurzu zohledňuje specifika vývoje prevence v ČR: 
širší rámec primární prevence rizikového chování, standardy 
odborné způsobilosti v primární prevenci, systém koordinace 
školské primární prevence, SEPA, školní preventivní plán 
a 4úrovňový model prevence.

Pouze čtvrtina samostatných preventivních programů, které 
byly ve školách realizovány, měla certifikaci. Programů selek-
tivní a indikované prevence je nedostatek – realizaci selektivní 
prevence uvedlo 6,1 % škol a indikované prevenci 1,7 % škol. 
Indikovanou prevenci realizovanou nestátními organizacemi 
doplňuje síť pedagogicko-psychologických poraden (47 v ČR 
celkem) a středisek výchovné péče (32 s celkem 78 pracovišti).  

Mimo oblast školství jsou projekty v oblasti primární prevence 
realizovány méně často (např. v oblasti prevence řízení pod 
vlivem alkoholu a drog nebo v rámci komunitních projektů). 

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

V ČR je přibližně 250–300 programů (center) adiktologických 
služeb různých typů. Z nich je 55–60 nízkoprahových kontakt-
ních center, 50 terénních programů, 90–100 ambulantních 
léčebných programů (z toho 10 programů pro děti a dorost), 
10–15 detoxifikačních jednotek, 25–30 oddělení lůžkové 
zdravotní péče, 15–20 terapeutických komunit, 35–45 ambu-
lantních doléčovacích programů (z nich 20–25 s chráněným 
bydlením) a 5–7 domovů se zvláštním režimem pro osoby 
závislé na návykových látkách. K tomu funguje v ČR přes 
50 terénních programů. Celkem 60 zařízení hlásí pacienty 
v substituční léčbě a substituční léčbu poskytuje odhadem 
také 600–700 praktických lékařů.

Podle údajů z výročních zpráv krajů bylo v ČR v r. 2020 
celkem 285 (278 v r. 2019) specializovaných kontaktních, 
ambulantních a pobytových adiktologických center (tj. stacio-
nárních programů bez započítání preventivních a terénních 
programů) a Sčítání adiktologických služeb 2020 se zúčastnilo 
292 programů adiktologických služeb. Podrobněji se 
výsledkům Sčítání adiktologických služeb 2020 věnovalo 
Zaostřeno 3/2021.

Většina krajů popisuje stávající síť služeb jako minimální 
či nedostačující. Významné nedostatky hlásí kraje zejména 
v dostupnosti ambulantní léčby, především léčby substituční. 
V krajích je nedostatek zejména ambulantních psychotera-

peutů, psychiatrů a dalších lékařů, kteří by poskytovali 
zdravotní služby lidem s problémem v oblasti závislostí. Kraje 
často hlásí také absenci adiktologických programů specializo-
vaných na děti a mládež. Obzvláště nízká dostupnost napříč 
všemi typy služeb přetrvává dlouhodobě v Karlovarském kraji.
Mezioborovost je silnou stránkou adiktologických služeb, avšak 
jejich meziresortnost představuje praktickou překážku jejich 
fungování v praxi, neboť poskytování různých typů služeb 
(zdravotní, sociální, výchovně-pedagogické) v rámci jednoho 
programu naráží na vzájemnou neslučitelnost a nízkou 
vzájemnou prostupnost jednotlivých resortních rámců.

V červnu 2021 schválila RVKPP Koncepci rozvoje adiktolo-
gických služeb. Koncepce stanovuje rámec a obsah oboru 
adiktologie a adiktologických služeb, definuje východiska, 
ze kterých adiktologické služby v ČR vycházejí, principy, 
na kterých jsou postaveny, principy tvorby sítě adiktologických 
služeb a minimální dostupnosti služeb. Koncepce definuje 
6 základních typů služeb (obrázek 1):

 adiktologické preventivní služby,
 
 adiktologické služby minimalizace rizik,

 
 adiktologické služby ambulantní léčby a poradenství,

 
 adiktologické služby krátkodobé stabilizace, 

 adiktologické služby rezidenční léčby, 

 adiktologické služby následné péče.

K září 2021 mělo (díky prodloužení platnosti certifikátů) 
platnou certifikaci odborné způsobilosti RVKPP celkem 206 
programů (204 k srpnu 2019). Na začátku r. 2020 byl pro-
ces certifikací pozastaven, v červenci 2021 byla podepsána 
smlouva s novou certifikační agenturou, avšak proces certifi-
kací se v r. 2021 neobnovil.

V posledních letech roste nabídka léčebných a poradenských 
intervencí poskytovaných prostřednictvím internetu a s využi-
tím nových technologií, přibývá webových a mobilních aplikací 
pro uživatele tabáku, alkoholu, nelegálních drog, hazardní 
hráče a jejich blízké.

Poradenské a harm reduction služby používají sociální sítě 
ke komunikaci s klienty a k oslovování nových klientů, tento 
typ kontaktu byl klienty zvýšeně využíván v době nouzového 
stavu v souvislosti s epidemií COVID-19.

V kontaktu s nízkoprahovými programy bylo v r. 2020 celkem 
38,8 tis. uživatelů drog (39,7 tis. v r. 2019), především 

projekt rAs
Od září 2016 do srpna 2021 realizoval Úřad vlády ČR 
projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 
v rámci integrované protidrogové politiky (projekt RAS), 
který byl zaměřen na vymezení adiktologických služeb 
a jejich legislativní rámec, nástroje tvorby sítě adiktologic-
kých služeb, na jejich kvalitu, výkaznictví a systém finan-
cování a také na vzdělávání klíčových profesí státní správy 
a samosprávy, které působí v oblasti závislostí. Projekt 
vypracoval konkrétní metodiky, nástroje a návrhy včetně 
legislativních, výstupy projektu jsou dostupné na webových 
stránkách www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz. 
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obráZek 1
Síť adiktologických služeb v České republice – typologie služeb

Preventivní služby
� širší koncept prevence rizikového chování, ve školských zařízeních
� cíl: zabránit/oddálit zkušenosti s návykovou látkou/zabránit vzniku závislostního chování 
� dlouhodobá spolupráce, edukace, předávání informací, poradenství, nácvik sociálních dovedností a rolí

� cíl: udržení abstinence po léčbě, udržení změn v životním stylu, sociální rehabilitace a integrace
� ambulantní/pobytové (chráněné bydlení)
� podpora v zaměstnání: chráněné zaměstnaní, pracovní a sociální agentura

� cíl: navázání časného kontaktu, snižování zdravotních, sociálních a ekonomických rizik a dopadů závislostního chování, 
 ochrana veřejného zdraví, motivace uživatelů drog ke změně 
� kontaktní centra, terénní programy (např. drogová scéna, herny, prostředí zábavy)
� výměna injekčních stříkaček, testování na infekční onemocnění (HIV, VHC, VHB, sy�lis), kontaktní práce, edukace, 
 poradenství
� nízkoprahový přístup

Rezidenční
léčba

Služby minimalizace
rizik

Služby krátkodobé stabilizace

Služby
ambulantní léčby

a poradenství

Služby následné péče

� cíl: krátkodobá stabilizace somatického a psychického 
 stavu klienta, stabilizace po relapsu, minimalizace
 symptomů odvykacího syndromu
� detoxi�kační jednotky, krizová stabilizace 
� farmakoterapie, edukační program či motivační trénink, 
 podpůrná psychoterapie, skupinová a individuální 
 terapie, poradenství, provedení diagnostiky 
 a stanovení individuálního léčebného plánu, case 
 management,
� příprava a referování pacienta/klienta do navazujících 
 typů programů

� strukturovaný program, zaměření 
 na abstinenci
� cíl: úzdrava a celková stabilizace 
 klienta  (sociální, rodinná, vztahová, 
 pracovní aj.) 
� střední až těžký stupeň závislosti
� psychiatrické nemocnice (3–6 měsíců), 
 terapeutické komunity (6–18 měsíců)

� pravidelný kontakt, zaměření 
 na abstinenci
� cíl: zlepšení zdravotního stavu, 
 sociální situace, změna životního 
 stylu klienta
� psychiatrické, adiktologické (zdravotní), 
 nezdravotnické ambulance, 
 multidisciplinární ambulantní
 programy

25,4 tis. uživatelů pervitinu (65 %), 10,0 tis. uživatelů opioidů 
(26 %) a 1,7 tis. uživatelů konopných látek (4 %). Dalších 
11,1 tis. osob bylo ve zprostředkovaném kontaktu. Z dlouho-
dobého hlediska je patrný postupný nárůst počtu uživatelů 
pervitinu, v posledních letech také opioidů – graf 15.

Distribuci injekčního materiálu v r. 2020 realizovalo všech 
111 nízkoprahových programů, v objemu 8,9 mil. ks jehel 
a stříkaček. Průměrný počet injekčního náčiní na jednu osobu 
ze skupiny LDI v kontaktu s výměnnými programy byl 261 ks , 
v přepočtu na jednoho odhadovaného injekčního uživatele pak 
211 ks ročně, což je podle WHO v rámci prevence přenosu 
HIV těsně nad hranicí pásma vysokého pokrytí.1

Síť ambulantních programů tvoří psychiatrické ambulance, 
specializované jsou tzv. AT ambulance, adiktologické ambulan-
ce a ambulantní programy sociálních služeb. Ambulantní léčbu 
a poradenství poskytují také programy indikované prevence 
a jiné programy působící v resortu školství. Přibližně dvě třetiny 
klientů ambulantních adiktologických programů tvoří muži 
– relativně nejvíce mužů bylo mezi klienty záchytných stanic 
(83 %). Podíl dětí a osob do 20 let je velmi nízký – pod 5 % 
téměř ve všech typech programů s výjimkou ambulancí dětské 
a dorostové psychiatrie. Uživatele návykových látek vykazuje 
jako pacienty cca 450 ambulancí oboru psychiatrie, ročně 
vyhledá ambulantní léčbu přibližně 35–37 tis. pacientů, v tom 
20 tis. tvoří uživatelé alkoholu (55 %) a 14 tis. jsou uživatelé 
nelegálních drog a těkavých látek (39 %) – graf 16. 

Počet osob hlášených do registru opiátové substituční léčby 
je dlouhodobě stabilní – graf 17. Do registru hlásí pacienty 
přibližně 60 zdravotnických zařízení, v léčbě je každoročně 

1 Pro efektivní prevenci HIV je podle WHO žádoucí dosáhnout vysokého 
pokrytí, které je definováno jako distribuce 200 a více kusů jehel 
na 1 injekčního uživatele a rok, cíl pro r. 2030 je 300 a více kusů.

GrAF 15
Počty osob v kontaktu s nízkoprahovými programy v l. 2006–2020, dle typu užívané látky
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evidováno celkem 2,4 tis. léčených osob. Jediným krajem 
bez aktivně hlásícího zařízení zůstává Pardubický kraj. 
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 (LOR). 

Celkem 68 % pacientů je poskytována substituční léčba 
buprenorfinem a 32 % metadonem. Významný počet pacientů 
v opiátové substituční léčbě se však v ČR nachází mimo 
Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD), odhadem 
v r. 2020 v ČR bylo v substituční léčbě celkem 
až 5 tis. pacientů.

Rezidenční péči poskytují v ČR detoxifikační a lůžková oddělení 
léčebných zdravotnických zařízení, zejména psychiatrických 

GrAF 16
Struktura klientů ambulantních adiktologických programů 
podle typu užívané látky v r. 2020

GrAF 17
Počet pacientů v substituční léčbě hlášených do NRLUD v l. 2002–2020
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nemocnic, terapeutické komunity, zařízení speciálního školství 
a programy chráněného bydlení. 

Ročně je pro závislost na návykových látkách hospitalizováno 
v psychiatrických lůžkových zařízeních 11–12 tis. osob, z toho 
7 tis. (58 %) v souvislosti s konzumací alkoholu a 5 tis. (42 %) 
v souvislosti s užíváním nelegálních drog – graf 18. Muži tvoří 
dlouhodobě 70 % hospitalizovaných osob, ženy 30 %. Věk 
léčených uživatelů nelegálních drog se postupně zvyšuje.

V ČR působí 19 terapeutických komunit (TK) s odhadovanou 
kapacitou cca 320 míst.
 
Pod resort školství spadá systém náhradní výchovné péče 
o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

specifické harm reduction 
intervence

V r. 2021 byl zahájen pilotní projekt distribuce naloxonu 
spočívající v poskytování naloxonu klientům a dalším 
osobám v okolí uživatelů drog. Do projektu se zapojilo 
14 nízkoprahových/ substitučních programů v 7 městech 
(Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, 
Mladá Boleslav, Hradec Králové), distribuovaným příprav-
kem je nosní sprej Nyxoid obsahující 1,8 mg naloxonu 
v jedné dávce. Celkem bylo v r. 2021 k dispozici 600 dávek 
přípravku. Od dubna do září r. 2021 bylo distribuováno 259 
dávek, bylo hlášeno 20 použití přípravku, kdy bylo odvráce-
no předávkování opioidy. 

Další ověřené intervence k minimalizaci úmrtí dostupné 
v řadě evropských zemí, např. aplikační místnosti a progra-
my testování drog, nejsou v ČR zavedeny. Cílem aplikačních 

místností je podchytit marginalizované uživatele drog 
a přivést je do kontaktu s širší sítí služeb, minimalizovat 
akutní rizika zdravotních komplikací a smrtelných následků 
předávkování souvisejících s injekční a inhalační aplikací 
drog a omezit užívání drog na veřejnosti. Programy testo-
vání drog umožňují identifikaci obsahu látek a předcházejí 
tak zdravotním dopadům, včetně úmrtí.

Inovativní harm reduction přístup v ČR představují 
tzv. managed alcohol programmes, tj. podávání alkoholu 
závislým na alkoholu za kontrolovaných podmínek. 
Jde o metodu používanou zejména u těžkých závislých 
s dalšími zdravotními a sociálními problémy (osoby bez 
domova, s problémy se zákonem atd.). Od r. 2020 v Brně 
fungují 2 denní centra fungující na tomto principu 
(tzv. mokrá centra). Dále se s prvky managed alcohol 
programů lze v ČR setkat v některých domovech 
se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené 
závislostí.

GrAF 18
Struktura klientů psychiatrických lůžkových zařízení podle 
typu užívané látky v r. 2020

Alkohol; 7212

Stimulancia; 1326

Opioidy; 171

Kombinace drog; 3102 

Sedativa, hypnotika; 372 
Konopné látky; 301

Tabák; 1

Alkohol; 20221

Stimulancia; 3944

Opioidy; 3881

Kombinace drog; 4184 

Sedativa, hypnotika; 2089 

Konopné látky; 1630 
Tabák; 624

Ostatní; 326
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 V r. 2020 bylo registrováno 4,2 tis. primárních drogových 
trestných činů (DTČ), což je o 13 % méně než v r. 2019, 
a odsouzeno bylo 2,5 tis. osob. Nejčastěji uloženou hlavní 
sankcí bylo podmíněně odložené odnětí svobody 

GrAF 19
Počty osob stíhaných, obžalovaných a odsouzených 
za primární drogové trestné činy v l. 2010 - 2020

výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou 
péči, celkem jde o 236 zařízení. Součástí 6 zařízení jsou 
oddělení specializovaná pro pobyt dětí ohrožených drogovou 
závislostí – celková kapacita těchto speciálních oddělení 
v r. 2020 byla 92 míst a pobyt v nich absolvovalo 175 dětí.

V září 2021 bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb 
MPSV evidováno 34 poskytovatelů služeb, kteří provozovali 
celkem 53 programů, z nichž bylo 30 pobytových.
 
Služeb některého z 20 programů následné péče dotovaných 
RVKPP využívá ročně přibližně 1 000 klientů, nejčastěji jde 
o uživatele nelegálních návykových látek, alkoholu a klienty 
s diagnózou nelátkových závislostí.

Poradny drogové prevence byly dostupné ve všech věznicích, 
jejich služeb využívá ročně cca 11–12 tis. osob. Uživatelé 
nelegálních drog tvořili 83 %, celkem 45 % uvedlo 
injekční užívání.

Léčbu závislosti během výkonu trestu odnětí svobody bylo 
možno v r. 2020 absolvovat na specializovaných oddílech ve 
14 věznicích, z toho 11 věznic mělo oddíly pro dobrovolnou 

(59 % sankcí). Počet osob stíhaných, obžalovaných 
a odsouzených pro DTČ dlouhodobě roste, v r. 2020 však 
došlo ke snížení – graf 19.

Roste podíl osob stíhaných pro trestný čin pěstování nebo 
držení drog pro vlastní potřebu (§§ 284 a 285), který v r. 2020 
dosáhl více než pětiny všech primárních DTČ. Dlouhodobý 
trend stíhaných DTČ (data PP ČR) podle jednotlivých skutků 
ukazuje graf 20. 

Největší podíl zadržených představují dlouhodobě osoby 
zadržené v souvislosti s pervitinem a konopnými látkami. 
Za posledních 10 let tvoří osoby zadržené v souvislosti 
s pervitinem průměrně 49 % a v souvislosti s konopnými 
látkami 42 % všech osob zadržených pro primární DTČ. Podíl 
osob zadržených v souvislosti s jinými drogami nepřesahuje 
hranici 4 %. 

Za primární DTČ bylo v r. 2020 odsouzeno 2460 osob 
(2631 v r. 2019). Nejvíce osob bylo odsouzeno za nedovole-
nou výrobu, pašování a prodej pervitinu a konopných látek. 

GrAF 20
Počet zjištěných primárních drogových trestných činů podle jednotlivých skutkových podstat v l. 2003–2020
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Celkem 3 760 3 086 2 915 2 922 2 865 3 041 3 069 3 179 3 834 4 032 5 117 5 597 5 549 5 564 5 599 5 465 4 819 4 191
Šíření toxikomanie – §287 367 239 158 110 59 37 23 24 31 25 93 36 25 48 54 21 17 10
Držení pro vlastní potřebu – §284 312 263 281 310 364 411 419 343 375 433 689 791 696 722 671 792 954 952
Pěstování pro vlastní potřebu – §285 0 0 0 0 0 0 0 145 168 193 225 204 160 159 167 129 148 135
Držení předmětů k výrobě – §286 263 283 209 254 226 229 184 151 163 120 163 152 153 126 156 127 141 82
Výroba, pašování a prodej –§283 2 818 2 301 2 267 2 248 2 216 2 364 2 443 2 516 3 097 3 261 3 947 4 414 4 515 4 509 4 551 4 396 3 559 3 012

léčbu. Celková kapacita specializovaných oddílů s dobrovol-
ným léčením činila v r. 2020 celkem 349 míst. 

Do Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) nahlásilo 
v r. 2020 údaje o léčených klientech 156 programů 
(137 v r. 2019) a bylo evidováno 13,1 tis. klientů (15,3 tis. 
v r. 2019), z nichž 5,1 tis. (39 %) zahájilo léčbu poprvé v živo-
tě (tzv. prvožadatelé). Z celkového počtu bylo 7,0 tis. uživatelů 
nelegálních drog a těkavých látek (6,8 tis. v r. 2019), z nich 
nejvíce uživatelů stimulancií (3 tis.) a opioidů (2,5 tis.). 
NRLUD, který byl spuštěn v r. 2015, stále nepokrývá celou síť 
adiktologických služeb a všechny léčené klienty.

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

kriminalita spojená s návykovými látkami
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trhy s návykovými látkami
 Podle odhadů ČSÚ činily v r. 2020 výdaje domácností na 

alkohol cca 98 mld. Kč, na tabákové výrobky cca 110 mld. Kč 
a na nelegální drogy cca 10 mld. Kč.
 
Nabídka tabákových a nikotinových produktů a alkoholu je 
v ČR legální a trh je pod kontrolou řady státních orgánů a 
institucí. Jejich uvádění na trh je předmětem spotřební daně a 
dalších daní.

V ČR je ročně spotřebováno cca 23 miliard kusů cigaret 
(cca 2 tis. cigaret na 1 obyvatele, tj. cca 100 krabiček cigaret 

na 1 obyvatele, včetně dětí). Na trhu je cca 5 tis. různých 
tabákových výrobků určených ke kouření, z toho cca 490 
značek cigaret.

Postupně dochází ke zvyšování ceny tabákových výrobků 
určených ke kouření v ČR s tím, jak se zvyšuje spotřební daň. 
Od r. 2020 došlo ke zvýšení ceny cigaret o cca 12 % (o 12–13 Kč 
na krabičku 20 cigaret), od r. 2021 k dalšímu zdražení o dalších 
cca 8 % (cca o 8 Kč na krabičku 20 cigaret). Další ( již mírnější) 
zvýšení jsou plánována od r. 2022 a 2023. Z ceny jedné 
cigarety je státu odvedeno přibližně 80 % – na spotřební dani 
(60 %) a na DPH (21 %). Od dubna 2019 je zavedena také 
spotřební daň na zahřívané tabákové výrobky.

V ČR se ročně spotřebuje 100–150 mil. l etanolu, což odpo-
vídá 10–14,5 l na 1 obyvatele včetně dětí a seniorů. Přibližně 
49 % celkového množství spotřebovaného etanolu je zkonzu-
mováno v pivu, 28 % v lihovinách a 23 % ve víně. V pěstitel-
ských pálenicích bylo v posledních letech vyrobeno 
11–14 % etanolu spotřebovaného v lihovinách.

Systém spotřebního zdanění alkoholických nápojů je nastaven 
u lihovin, piva i vína a meziproduktů různě a neodpovídá 
koncentraci etanolu v nápoji. U lihovin je rozhodující množství 
etanolu, u piva množství sladu (stupňovitost) a u vína a dalších 
nápojů množství nápoje. Snížené sazby daně jsou aplikovány 
u piva z minipivovarů a u ovocných destilátů z pěstitelských 
pálenic. Tiché víno má nulovou sazbu spotřební daně. 
Za alkoholický nápoj obsahující 10 g etanolu je tak odvedena 
různá spotřební daň v závislosti na druhu alkoholického 
nápoje: u vína je to 0 Kč, u piva cca 1 Kč, u lihovin 4 Kč 
(u ovocných destilátů z pěstitelské pálenice 2 Kč).

ekonomicky motivovaná sekundární drogová kriminalita
Za r. 2019 byl policisty z územních odborů Policie ČR 
proveden odhad ekonomicky motivované sekundární 
drogové kriminality. Tento odhad se provádí ve dvouletých 
intervalech a spočívá v určení podílu trestné činnosti 
spáchané v období předchozího roku uživateli drog 
„zejména za účelem získání prostředků na nákup drog 
pro vlastní potřebu“. V r. 2019 bylo v ČR zjištěno celkem 

165,5 tis. trestných činů, z nich odhadem 19 % (31,4 tis.) 
trestných činů spáchali uživatelé drog (23 % v r. 2017). 
Nejvyšší podíl uživatelů drog jakožto pachatelů byl odhado-
ván u trestného činu krádeže a neoprávněné užívání cizí 
věci (§ 205 a § 207). Objasněno bylo 77,8 tis. trestných 
činů, z nich odhadem 13 % (10,3 tis.) trestných činů 
spáchali uživatelé drog (15 % v r. 2017) – tabulka 8.

tAbulkA 8
Odhad vybraných trestných činů spáchaných uživateli drog v r. 2019

skutková podstata tČ*
objasněné tČZjištěné tČ

celkem celkemspácháno uD spácháno uD podíl (%) podíl (%)

Podvod
Loupež
Krádež a neoprávněné užívání cizí věci
Neoprávněné držení platebního prostředku
Krádež a porušování domovní svobody
Porušování domovní svobody
Zpronevěra
Krádež
Úmyslné ublížení na zdraví
Zanedbání povinné výživy
Vydírání
Omezování a zbavení osobní svobody
Vraždy loupežné 
Ostatní trestná činnost
Celkem

  2 623
1 427
8 651
7 398

18 787
2 026
1 416

54 279
4 683

10 176
1 158

163
12

52 726
165 525

430
390

3 470
2 490
5 810

530
160

16 890
430
660
120
10
0
0

31 390

16,4
27,3
40,1
33,7
30,9
26,2
11,3
31,1
9,2
6,5

10,4
6,1

0
0

19,0

710
380
860
700

1 290
330
220

4 160
430

1 080
100
10
0
0

10 270

1 463
955

2 339
2 020
4 053
1 231

827
15 953
3 104
7 973

827
118
11

36 912
77 786

48,5
39,8
36,8
34,7
31,8
26,8
26,6
26,1
13,9
13,5
12,1
8,5

0
0

13,2

Pozn.: TČ – trestný čin, UD – uživatel drog. * Kategorie v ESSK mohou obsahovat souběh TČ. Odhad pro ostatní trestnou činnost nebyl 
realizován, pro účely analýzy se předpokládá, že podíl uživatelů drog mezi pachateli je roven nule. Odhadovaný počet trestných činů 
spáchaných uživateli drog za účelem získání finančních prostředků na pořízení drog byl zaokrouhlen na desítky.

Nejčastěji uloženou hlavní sankcí bylo podmíněně odložené 
odnětí svobody (59 % sankcí).

Pod vlivem nelegálních drog bylo spácháno 4,8 tis. trestných 
činů, to je 6 % ze všech trestných činů a 31 % ze všech trest-
ných činů spáchaných pod vlivem návykových látek. Nejčastěji 
šlo o trestné činy ohrožení pod vlivem návykových látek anebo 
opilství podle § 274 a § 360 (2,6 tis. případů).  

Odhadem 19 % ekonomicky motivovaných trestných činů 
(31,4 tis.) spáchali uživatelé drog. 

Krádeže nebo jiného trestného činu či přestupku za účelem 
pořízení prostředků na nelegální drogy se někdy v minulosti 
dopustilo 30 % odsouzených vězňů. ×
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Dlouhodobě klesá množství benzodiazepinů a barbiturátů 
distribuovaných do lékáren (přepočteno na mil. denních dávek 
léčiv), a naopak roste množství distribuovaných Z-léků, 
pregabalinu a opioidních analgetik.

ČR je zemí, kam jsou nelegální drogy dováženy, ale je také 
produkční zemí. V ČR je vyráběn pervitin a pěstováno konopí, 
a to jak na samozásobitelské, tak na komerční bázi. Sezonně 
je získáváno a zpracováváno surové opium z potravinářského 
máku uživateli přímo na polích. Ostatní nelegální drogy jsou 
do ČR dováženy. Opatření v souvislosti s COVID-19 se projevila 
přesunem části trhu online a změnami v dostupnosti a ceně 
některých drog.

Policie ČR a Celní správa ČR odhalily v r. 2020 celkem 167 in-
door pěstíren konopí (258 v r. 2019). Od r. 2011 roste podíl 
odhalených malých domácích pěstíren a naopak klesá podíl 
odhalených pěstíren s produkční kapacitou více než 500 
rostlin. Spotřeba konopí v ČR byla v r. 2020 kryta především 
domácí produkcí.

V r. 2020 bylo v ČR odhaleno 160 varen pervitinu 
(234 v r. 2019). Mezi nimi převládaly menší domácí varny, 
které zásobovaly zejména domácí trh. Stejně jako v předcho-
zích letech byla velkoobjemová výroba přesouvána do 
zahraničí, a to zejména do Polska a Nizozemska.

Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin 
extrahovaný z léčiv. V ČR je výdej léčiv s obsahem pseudo-
efedrinu regulován od r. 2009. Regulace vedla k významnému 
snížení výdeje těchto léčiv v českých lékárnách a k nárůstu 
nelegálního dovozu z jiných zemí. Dovážená pseudoefedrinová 
léčiva pro výrobu pervitinu pocházela nejčastěji z Polska, kam 
jsou mnohdy dovážena z jiných zemí, jako např. ze Španělska, 
Turecka, Bosny a Hercegoviny, nebo Rumunska. V důsledku 
opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 docházelo v někte-
rých regionech k výpadkům dodávek léčiv s obsahem pseudo-
efedrinu a dalších látek nezbytných k výrobě, což vedlo 
k útlumu výroby a snížené lokální dostupnosti pervitinu.

Kokain je do ČR dovážen ze zemí Jižní Ameriky. V porovnání 
s okolními státy není ČR významnou cílovou ani tranzitní zemí. 
V r. 2020 pokračoval trend zvyšující se dostupnosti a čistoty 
kokainu v ČR. Využívána byla letecká doprava a v době jejího 
omezení v důsledku protiepidemických opatření také pozemní 
doprava. Kokain byl do ČR pašován zejména z Nizozemí. Proti-
epidemická opatření se projevila na nárůstu nabídky kokainu 
online a na nárůstu záchytů v mezinárodních poštovních 
a přepravních zásilkách.

Extáze, ve formě tablet, prášku, nebo i krystalů, se do ČR 
dostávala většinou z Nizozemska nebo Belgie. V r. 2020 
pokračoval trend zvyšujících se dostupnosti a čistoty této 
látky, a rostoucí nabídky online. V posledních 5 letech byla 
zaznamenána výroba extáze i v ČR.

Heroin se do ČR dostává zejména tzv. balkánskou cestou. 
V r. 2020 bylo zaznamenáno dovážení heroinu z bývalých 
sovětských republik ukrajinskými občany. Organizace trhu 
s heroinem se v porovnání s předchozím rokem v podstatě 
nezměnila. V r. 2020 byly v ČR odhaleny 2 laboratoře 
na výrobu opioidů.

Nejčastěji zachycenou drogou byly stejně jako v předchozích 
letech konopné látky. Za r. 2020 bylo evidováno 1191 případů 
zajištění sušiny konopí (marihuany) v rámci DTČ, a to v celko-
vém množství 645,0 kg (v r. 2019 celkem 1356 případů 
v množství 519,8 kg). Rostliny konopí byly v rámci DTČ zajištěny 

v 297 případech. Celkem bylo zajištěno 15,4 tis. rostlin. 
V 57 % šlo o záchyty v množství do 20 ks rostlin, záchyty nad 
100 ks rostlin představovaly 9 %.

Druhou nejčastěji zadrženou drogou byl pervitin. Za r. 2020 
bylo v trestních řízeních evidováno 786 záchytů v množství 
28,6 kg v krystalické formě (v r. 2019 celkem 686 záchytů 
v množství 26,4 kg v krystalické formě).

Za r. 2020 bylo v trestních řízeních vykázáno 115 případů 
záchytů kokainu v celkovém množství 2,5 kg (235 případů 
o celkové hmotnosti 187,1 kg v r. 2019).

Pokud jde o záchyty heroinu, v kontextu trestního řízení bylo 
za r. 2020 evidováno 41 záchytů o celkové hmotnosti 254 g 
(52 případů o celkové hmotnosti 8,8 kg v r. 2019). 

V r. 2020 represivní orgány evidovaly v trestním řízení 
204 záchytů extáze, z toho ve 105 případech šlo o záchyty 
ve formě tablet (v r. 2019 celkem 333, z toho 171 záchytů 
ve formě tablet). Zajištěno bylo celkem 88,7 tis. tablet, 
což je dosud největší zachycené množství, a 20,6 kg extáze 
(74,7 tis. tablet a 37,4 kg v r. 2019).

V přestupkovém řízení bylo zajištěno 10,1 kg konopí ve formě 
sušiny, 543 rostlin konopí, 57 g hašiše, 986 g pervitinu, 
34 g kokainu, 32 g heroinu, 63 tablet extáze a 24 tripů LSD.

V Systému včasného varování před novými drogami koordino-
vaném NMS bylo za r. 2020 v ČR hlášeno celkem 14 nových 
psychoaktivních látek, z toho 5 vůbec poprvé (52 látek 
v r. 2019). Nejčastěji to byly syntetické katinony (6 látek). ×

Zdroje informací
Zdrojem informací uvedených v této zprávě jsou dílčí tematic-
ké zprávy zpracované Národním monitorovacím střediskem 
pro drogy a závislosti v r. 2021:

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., 
FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H., 2021. Zpráva 
o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České 
republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky;

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., 
FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H. 2021. Zpráva 
o alkoholu v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České 
republiky;

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., GROLMUSOVÁ, L., FRANKOVÁ, E., 
NECHANSKÁ, B. 2021. Zpráva o problematickém užívání 
psychoaktivních léků v České republice 2021. Praha: Úřad 
vlády České republiky;

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., CIBULKA, J., 
FRANKOVÁ, E., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 
2021. Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021. 
Praha: Úřad vlády České republiky;

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., FRANKOVÁ, E. 
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  Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti oZNáMeNÍ / oDkAZy

informace o drogové situaci a o situaci v oblasti 
hazardního hraní v Čr https://www.drogy-info.cz/.

veškeré publikace vydané Národním monitorovacím 
střediskem pro drogy a závislosti včetně všech čísel 
Zaostřeno, jsou v elektronické podobě ke stažení na 
https://www.drogy-info.cz/publikace/seznam-publikaci/.
Případné objednávky tištěných publikací zasílejte 
na e-mail: drogyinfo@vlada.cz.

Mapa pomoci
https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/.
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail: 
drogyinfo@vlada.cz.

kalendář akcí
https://www.drogy-info.cz/kalendar-akci/ – informace 
o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo 
zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři 
zveřejnit, zasílejte na e-mail: drogyinfo@vlada.cz.

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

projekt systémová podpora rozvoje adiktologických 
služeb v rámci integrované protidrogové politiky 
(projekt rAs): 
https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

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

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

evropská zpráva o drogách eMcDDA
https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends- 
developments/2022_en.

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

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

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

Národní linka pro odvykání: 800 35 00 00.

Poděkování
Velké poděkování za pomoc a spolupráci při tvorbě jednotli-
vých zpráv v r. 2021 patří všem spolupracovníkům, členům 
pracovních skupin, organizacím, institucím a orgánům, 
kteří poskytli potřebná data a přispěli k jejich interpretaci. 
Bez spolupráce s nimi by nevzniklo ani toto číslo Zaostřeno.

Doporučená citace
Chomynová, P., Dvořáková, Z. & Rous, Z. 2021. Návykové 
látky v České republice 2021. Zaostřeno 7 (6), 1-20.

   

2021. Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021. 
Praha: Úřad vlády České republiky.

a následně zpracovaná Souhrnná zpráva o závislostech 
v České republice:

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, 
Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2022. Souhrnná 
zpráva o závislostech v České republice 2021. Praha: Úřad 
vlády České republiky.

Zdroje jednotlivých informací podle citačních standardů jsou 
uvedeny v jednotlivých zprávách.

https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en
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