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Rozvážná analýza toho, co víme o dnešní drogové situaci, je nezbytnou podmínkou 
pro informovanou, produktivní a logickou diskusi o této složité problematice. Ta zajiš�uje,     
že názory jsou podloženy fakty a že ti, kte�í p�ijímají obtížná politická rozhodnutí, mohou mít 
jasnou p�edstavu o nákladech a p�ínosech dostupných možností. To je smyslem naší  
Výro�ní zprávy za rok 2008: stav drogové problematiky v Evrop�, kterou vám dnes v Bruselu 
s hrdostí p�edkládáme. 

Uplynulý rok byl nezvyklým rokem úvah na evropské i celosv�tové úrovni o tom, jak si zatím 
protidrogová politika vede a jakým sm�rem by se m�la ubírat v budoucnosti. Agentura 
EMCDDA p�ispívala aktivn� na obou úrovních. Poskytovala zejména technickou podporu 
Evropské komisi p�i hodnocení sou�asného protidrogového ak�ního plánu EU (2005–08), ale 
asistovala také p�i pr�b�žném posuzování cíl� stanovených v roce 1998 na zvláštním 
zasedání Valného shromážd�ní OSN (UNGASS) v�nované problematice drog (1). 

S pot�šením m�žeme poznamenat, že podle mezinárodních standard� pat�í nyní Evropa ke 
sv�tovým region�m, kde monitorovací kapacity pat�í k nejrozvinut�jším. P�esto jsme nadále 
pln� odhodláni zlepšovat kvalitu a správnost dostupných údaj�, abychom poskytli ješt� lepší 
informace pro realizaci politik a pro praxi nap�í� celou EU. 

Dnešní zpráva ukazuje, že a�koliv užívání drog z�stává na historicky vysoké úrovni, zjevn� 
vstupujeme do stabiln�jší fáze. Celkov� nepozorujeme nár�st u v�tšiny forem užívání drog  
a u n�kterých je trend sestupný. Nap�íklad ukazatele sledující užívání amfetaminu a extáze 
sv�d�í o celkov� stabilní situaci nebo o poklesu. A podle nejnov�jších údaj� existují siln�jší 
signály, že v n�kterých zemích se stabilizuje nebo snižuje užívání konopí mezi mladými lidmi. 

A�koliv je dostupnost lé�by v Evrop� stále nedostate�ná, neustále se zvyšuje, a v n�kterých 
zemích dosáhla bodu, kdy v�tšina uživatel� heroinu, kdysi považovaných za skrytou populaci, 
je nyní v kontaktu s n�jakým druhem služeb. A zatímco ješt� p�ed n�kolika lety byla 
v diskusích o protidrogové politice úst�ední obavou infekce virem HIV mezi injek�ními 
uživateli drog, míra nov� nakažených v d�sledku užívání drog poklesla a tento trend dále 
pokra�uje. 

Na evropské úrovni jsme také sv�dky v�tší provázanosti p�ístup� p�i �ešení problematiky drog 
mezi �lenskými státy EU. V sou�asné dob� již 26 �lenských stát� EU a Chorvatsko, Turecko 
a Norsko p�ijalo národní dokumenty protidrogové politiky (v porovnání s 10 zem�mi v roce 
1995), jejichž struktura se stále více p�ibližuje protidrogovému ak�nímu plánu EU. Práv� loni 
byla zaznamenána vysoká aktivita v oblasti tvorby politiky na národní úrovni, jelikož tém�� 
polovina (13) �lenských stát� EU se nachází v r�zných fázích p�ezkoumání a p�epracování 
svých dokument� protidrogové politiky. 

I když je d�ležité ocenit tento p�íznivý vývoj, nesmíme zapomínat, že povaha drogové 
problematiky i nadále vzbuzuje obavy a p�ináší další náro�né úkoly. V centru pozornosti dnes 
jsou: varovné informace týkající se heroinu, pokra�ující nár�st užívání kokainu, vysoká  
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prevalence viru hepatitidy C (HCV) mezi injek�ními uživateli drog, vysoká míra úmrtnosti 
související s drogami a rostoucí po�et zpráv o zneužívání a nezákonné výrob� syntetických 
opiát�, nap�íklad fentanylu. Krom� toho zpráva poukazuje na pr�m�rný 36 % nár�st 
hlášených trestných �in� souvisejících s nelegálním nakládáním s drogami v �lenských 
státech EU mezi r. 2001 a 2006. A p�ehled zve�ejn�ný dnes spolu s výro�ní zprávou (2) se 
v�nuje potenciálnímu riziku problém� spojených s užíváním drog speciáln� u zranitelných 
mladých lidí. 

Tyto obavy m� p�ivád�jí k otázce, jak je problém drog v Evrop� ekonomicky nákladný — 
jedná se o základní téma sou�asných politických diskusí o drogách a o otázku, o které 
pojednávají jednotlivé �ásti této zprávy (3). V uplynulých 12 m�sících agentura EMCDDA 
pracovala na nalezení a zkoušení spole�ných nástroj�, které usnadní sb�r údaj� o ve�ejných 
výdajích souvisejících s drogami nap�í� EU. I když je tato práce ve svých po�átcích, naše 
první odhady nazna�ují, že státní výdaje na drogovou problematiku by mohly dosáhnout 
v pr�m�ru p�ibližn� 60 EUR ro�n� na jednoho ob�ana EU. 

Ješt� obtížn�ji se kvantifikují škody zp�sobené užíváním drog: tragické ztráty života, ú�inky 
trestné �innosti související s drogami, negativní dopady na spole�enství, kde se drogy 
vyráb�jí nebo prodávají, a to, jak obchod s drogami podkopává sociální rozvoj a politickou 
stabilitu producentských a tranzitních zemí. Sta�í p�ipomenout znepokojivý vývoj vyplývající 
z tranzitu kokainu p�es západní Afriku, abychom si uv�domili, jaké vedlejší škody m�že tento 
problém zp�sobit. 

Zabýváme se také tím, jak se ve všech evropských zemích provádí výzkum drogové 
problematiky, který poskytuje informace nezbytné k popisu a pochopení dopadu nezákonných 
drogi. Nedávná zpráva EMCDDA o této otázce (4) poskytuje p�ehled uspo�ádání výzkumu 
drogové problematiky v Evrop�. Nová studie, kterou zahájila Evropská komise, bude 
obsahovat doporu�ení, jak zaplnit mezery ve znalostech a zlepšit spolupráci v oblasti 
výzkumu na evropské úrovni. 

Uplynulý rok bude pravd�podobn� vnímán jako významná k�ižovatka v d�jinách mezinárodní 
politiky kontroly drog. Evropa se p�ipravuje na p�ijetí nového protidrogového ak�ního plán EU 
(2009–2012) s v�domím, že víc než kdykoliv jindy existuje shoda na tom, kterým sm�rem se 
vydat, a z�eteln�jší pochopení náro�ných úkol�, které jsou p�ed námi. 

 

Poznámky: 

(1) Pr�b�žné posouzení po 10 letech bylo zahájeno na zasedání Komise OSN pro omamné látky (CND) 
v b�eznu 2008. 
(2) Viz vybrané téma: Drugs and vulnerable groups of young people, 6.11.2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(3) Viz také vybrané téma: Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe, 
�ervenec 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) Viz také vybrané téma: National drug-related research in Europe, zá�í/�íjen 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Informace o všech produktech výro�ní zprávy, tiskových zprávách, službách a akcích budou k dispozici 
dne 6. listopadu 2008 v 10:00 SE� na adrese: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
 
 


