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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.5

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.5-1 Název: bod 20.5 priloha1.pdf Strategie prevence závislostí 
2020-2023 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o schválení 
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schválené Strategie prevence 
závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023,
Termín: 31. 3. 2020.



Důvodová zpráva:
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 byla zpracována v souladu s § 29 odst. 1 
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění. Strategie 
prevence závislostí navazuje na předchozí dokument Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 
2015-2018, jehož platnost byla usnesením č. 025/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 prodloužena do konce roku 
2019. Důvodem pro prodloužení platnosti krajského koncepčního dokumentu byla příprava Národní strategie 
prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (dále Národní strategie) vč. 
příslušného národního akčního plánu 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 byl schválen vládou dne 16. prosince 2019. Národní strategie a její akční 
plán počítají při naplňování cílů s účastí krajů jako klíčových partnerů a doporučují realizaci mnohých opatření 
k plnění stanovených cílů z národní úrovně, s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám.

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 je základním dokumentem protidrogové 
politiky Ústeckého kraje vyjadřujícím záměry v oblasti prevenci závislostí, kterých chce kraj dosáhnout v rámci 
předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování a snižování škod vyplývajících z užívání návykových 
látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií. Implementaci krajské strategie zajišťuje 
Akční plán realizace na období 2020-2023, který vymezuje cíle protidrogové politiky kraje a obsahuje soubor 
opatření směřující k dosažení stanovených cílů. Součástí dokumentu je popis současného stavu v 
jednotlivých oblastech protidrogové politiky kraje.

Krajská strategie vychází ze základního rámce Národní strategie a je v souladu s platnou legislativou. Akční 
plán vychází z analýzy současné situace a identifikovaných potřeb jednotlivých oblastí protidrogové politiky 
kraje. Nezbytným zdrojem informací pro směřování prevence závislostí pro další období bylo vyhodnocení 
plnění cílů a opatření předchozí platné koncepce.

Užívání návykových látek a závislostní chování je komplexní problematikou, která zasahuje potenciálními 
riziky do mnoha oblastí. Jedná se zejména o negativní dopady do oblasti zdravotní, sociální, ekonomické a 
bezpečnostní, které mohou nepříznivě ovlivňovat jednotlivce i celou společnost. Z tohoto důvodu uznává 
protidrogová politika Ústeckého kraje jako účinný přístup k řešení problematiky závislostí komplexní, 
interdisciplinární a vyvážený přístup, který vychází z celospolečenské a mezioborové spolupráce na všech 
úrovních.

Krajská strategie se zaměřuje na čtyři strategické oblasti a stanoví tyto hlavní cíle:
1. oblast primární prevence – cílem je předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování, zejména mladými 
lidmi
2. oblast snižování rizik – cílem je snížení potenciálních rizik a minimalizace nepříznivých důsledků 
závislostního chování pro jednotlivce a společnost
3. oblast léčby a resocializace – cílem je snížení míry závislostního chování a podpora úzdravy a sociální 
integrace osob trpících závislostním chováním
4. oblast koordinace – cílem je stabilizovat a zkvalitnit stávající systém koordinace protidrogové politiky

Každoročně bude vyhodnocováno naplňování cílů a opatření strategie za aktuální rok, které bude 
předkládáno pro informaci orgánům Ústeckého kraje.

Krajská strategie byla zpracována během roku 2019 v rámci Pracovní skupiny protidrogové politiky 
Ústeckého kraje, kterou tvoří zástupci protidrogových služeb a dalších zainteresovaných institucí včetně 
politické reprezentace Ústeckého kraje, zapojeni byli také zástupci obcí. Všichni aktéři se podíleli na tvorbě 
dokumentu svými odbornými zkušenostmi a znalostmi z praxe a poskytli potřebná aktuální data. Dokument 
byl konzultován se Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.
Návrh strategie prevence závislostí byl v období od 29. ledna do 4. února zveřejněn k připomínkování. 
Informace o připomínkovém řízení byla rozeslána subjektům působícím v oblasti prevence závislostí v kraji, 
obcím a spolupracujícím odborům Krajského úřadu Ústeckého kraje. V termínu byla podána pouze jedna 
připomínka týkající se formálních náležitostí, která byla zapracována.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 20. 2. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
20.2.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 20. 2. 2020


