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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Vyhodnocení plnění opatření Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje za období 2015 - 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úkol vyplývající z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 12. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.4-1 Název: Bod 20.4 Priloha 1.pdf
Vyhodnocení plnění Strategie 
protidrogové politiky za období 
2015-2019 

U

20.4-2 Název: Bod 20.4 Priloha 2.pdf
Výroční zpráva o realizaci 
protidrogové politiky v Ústeckém 
kraji za rok 2018

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o plnění 
opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje za období 2015-2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2018 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Koordinace protidrogové politiky Ústeckého kraje je v kompetenci oddělení sociální práce odboru sociálních 
věcí, v jehož rámci je zařazena pozice protidrogového koordinátora.
Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018 zpracovala Pracovní skupina 
protidrogové politiky Ústeckého kraje v roce 2014. Platnost dokumentu byla usnesením č. 025/16Z/2018 ze 
dne 10. 12. 2018 prodloužena do konce roku 2019. Důvodem pro prodloužení platnosti koncepce byla 
příprava Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (dále 
jen Národní strategie) a potřeba souladu základního rámce krajského dokumentu s dokumentem národním. 
Národní strategie byla schválena Vládou České republiky dne 13. 5. 2019, prováděcí akční plán na období 
2019-2021 je v současné době stále v procesu tvorby a dosud schválen nebyl.
V současné době je připravována Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2020–2023 (dále 
krajská strategie), kterou opět zpracovává Pracovní skupina protidrogové politiky Ústeckého kraje. 
Předpokládá se, že krajské koncepční dokumenty budou vždy vycházet z národních strategií a příslušných 
akčních plánů, kdy se k naplňování cílů počítá s účastí řady partnerů vč. krajů. A vzhledem k tomu, že nebyl 
ještě národní akční plán k plnění Národní strategie schválen, tak nebylo přistoupeno k finalizaci krajské 
strategie a předpokládá se, že bude předložena ke schválení orgánům kraje v 1. čtvrtletí roku 2020.
Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018 byla schválena Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje dne 16. 2. 2015 usnesením č. 70/21Z/2015. Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 
definuje postoj Ústeckého kraje k otázkám protidrogové prevence a prevence ostatních závislostí. Vytyčuje 
hlavní oblasti zájmu a cíle, ke kterým by protidrogová politika kraje měla směřovat. Základním smyslem a 
cílem protidrogové politiky Ústeckého kraje je snižovat užívání všech typů drog i jiné závislosti a potenciální 
rizika a škody související se závislostmi, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat. Krajská strategie 
protidrogové politiky vycházela z koncepce Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 a 
shodně uznávala jako účinný přístup k řešení problematiky závislostí komplexní, multidisciplinární a vyvážený 
přístup, který vychází z celospolečenské a mezioborové spolupráce na všech úrovních. Strategie byla 
realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace na období 2015–2019, který je nedílnou součástí 
dokumentu a vymezuje opatření k dosažení stanovených cílů pro čtyři určené oblasti strategie, a to pro 
oblasti primární prevence, snižování rizik, léčby a resocializace a koordinace. Každoročně probíhá 
vyhodnocení naplňování cílů a opatření strategie za aktuální rok, které je předkládáno pro informaci orgánům 
Ústeckého kraje.
Popis plnění opatření protidrogové strategie za jednotlivé oblasti za období platnosti 2015-2019 tvoří přílohu 
č. 1 předloženého materiálu.
Každým rokem se během prvního pololetí zpracovává Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v 
Ústeckém kraji, která shrnuje údaje z protidrogové oblasti za uplynulý rok. Obsahuje popis aktuální situace na 
drogové scéně v kraji, informace z oblasti místní i krajské koordinace protidrogové politiky kraje, údaje o 
finančním zajištění služeb a podrobnější statistické i popisné informace za jednotlivé typy služeb včetně 
kontaktních údajů. Výroční zpráva kraje slouží také každoročně jako podklad pro zpracování Výroční zprávy o 
stavu ve věcech drog v České republice, kterou vypracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a 
závislosti ve spolupráci se Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády České 
republiky. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2018 je přílohou č. 2 
předloženého materiálu.
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