
Užívání nezákonných drog a nedovolený obchod s drogami je 
celosvětový jev, který ohrožuje zdraví a sociální stabilitu. Statistiky 
ukazují, že zhruba každý třetí mladý Evropan okusil nezákonnou drogu 
a každou hodinu umírá nejméně jeden z našich občanů na 
předávkování drogami. Stále se měnící vzorce nabídky a poptávky 
přitom vyžadují soustavné sledování a dynamickou odezvu.

Nezávislé a vědecky podložené informace jsou naprosto 
nepostradatelným zdrojem, který Evropě pomáhá lépe porozumět 
podstatě problémů v oblasti drog a zároveň umožňuje lepší odezvu. 
Na základě tohoto předpokladu a tváří v tvář narůstajícímu významu 
drogové problematiky bylo v roce 1993 zřízeno Evropské monitorovací 
centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Centrum 
EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, 
zahájilo svou činnost v roce 1995 a sídlí v Lisabonu. 

Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický 
přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní 
základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům dnes 
nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů 
a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá 
odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti 
upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu. 

Stěžejní oblastí práce agentury je podpora vysoké vědecké úrovně. 
Aby splnila svůj hlavní úkol, kterým je poskytování spolehlivých 
a srovnatelných informací o drogách v Evropě, vyvinula agentura 
EMCDDA infrastrukturu a nástroje potřebné k harmonizovanému 
shromažďování údajů za jednotlivé země. Tyto údaje pak národní 
monitorovací centra pro oblast drog (síť Reitox) předávají agentuře 
v Lisabonu k analýze, jejímž výsledkem je celá řada informačních 
produktů, které tvoří širší obraz situace v Evropě. 

Jakkoli je centrum EMCDDA zaměřeno především na Evropu, 
spolupracuje i s partnery v ostatních oblastech světa a vyměňuje si s nimi 
informace a odborné poznatky. Pro práci centra je také velice významná 
spolupráce s evropskými a mezinárodními organizacemi působícími 
v oblasti drog jakožto prostředek k dokonalejšímu chápání celosvětové 
problematiky drog. 

EMCDDA se ve své činnosti řídí zásadou, že klíčem k efektivní 
protidrogové strategii jsou spolehlivé informace. Ačkoli se agentura 
nepodílí na vlastní tvorbě příslušných politik, prostřednictvím analýz, 
norem a nástrojů, které poskytuje, má v současnosti nepopiratelný 
vliv na přijímání rozhodnutí v této oblasti.

EMCDDA, váš referenční bod v otázkách drog v Evropě
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Stav drogové problematiky v Evropě 
Hlavním výstupem centra EMCDDA je každoroční přehled evropské drogové problematiky, 
který centrum předkládá ve vícejazyčném balíčku výroční zprávy. Tato zpráva je důležitým 
pramenem pro politické činitele, vědecké pracovníky i odborníky z praxe v oblasti drog i pro 
kohokoli dalšího, kdo se zajímá o nejnovější zjištění v oblasti drogové problematiky v Evropě. 

Výroční zpráva: stav drogové problematiky v Evropě, přehled drogové problematiky ve zhruba 
30 evropských zemích – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, více než 500 tabulek a grafů věnovaných situaci v oblasti drog v Evropě
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, roční přehledy o aktuálních tématech
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, stručné přehledy situace v oblasti drog v každé z více než 30 zemí 
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Národní výroční zprávy zemí sítě Reitox, přehledy situace v oblasti drog v jednotlivých zemích
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitorování situace v oblasti drog 
Pochopení povahy a rozsahu drogové problematiky je zásadní podmínkou efektivní tvorby 
politik a přijímání účinných opatření. EMCDDA používá celou škálu metod a nástrojů 
monitorování (např. klíčové ukazatele), které jednotlivým zemím nabízejí „společný jazyk“ pro 
výklad drogové problematiky. Vedle monitorování aktuální situace v oblasti drog EMCDDA také 
věnuje velkou pozornost novým drogám a trendům, které by mohly naši společnost ohrožovat 
v budoucnu. V této oblasti centrum sehrává aktivní roli v rámci včasného varování a posuzování 
rizik prostřednictvím právních nástrojů a případových studií. 

Monitorování situace v oblasti drog – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metody a nástroje – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Monitorování nových drog – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Reakce na drogovou problematiku 
Nedílnou součástí činnosti EMCDDA je monitorování opatření, právních předpisů a politik 
v oblasti drogové problematiky. Poskytováním celoevropského přehledu o těchto reakcích na 
problémy související s drogami pomáhá jednotlivým zemím sledovat trendy a připravovat 
vhodné strategie. Agentura vyvinula řadu mechanismů pro popis dostupnosti a povahy reakcí 
i celou škálu nástrojů pro jejich hodnocení. Její portál správné praxe pomáhá pracovníkům 
v oblasti prevence, léčby, minimalizace škod a sociální reintegrace při plánování opatření 
přijímat rozhodnutí založená na důkazech.

Best practice portal, webový prostor, který upozorňuje na příklady správné praxe a nabízí nástroje 
pro zlepšení kvality zásahů – www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, on-line zdroj, který mapuje dostupnost léčby drogové závislosti v Evropě 
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), přístup k informacím o právních předpisech týkajících 
se drog v Evropě – eldd.emcdda.europa.eu

Národní protidrogové strategie a akční plány, archiv klíčových národních dokumentů
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Činnost EU v oblasti protidrogové politiky, on-line databáze právních a politických dokumentů, které 
orgány Evropské unie zveřejnily v oblasti drogové problematiky
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Co děláme 

Síť Reitox 

Centrum EMCDDA by nebylo 
úplné bez sítě Reitox, evropské 
informační sítě pro drogy 
a drogovou závislost. Síť je tvořena 
národními monitorovacími centry 
pro oblast drog (focal points) ve 
27 členských státech EU, 
kandidátských zemích a v Norsku 
a při Evropské komisi. Tato 
pracoviště představují hlavní 
informační rozhraní mezi centrem 
EMCDDA a jeho členskými státy. 
Agentuře poskytují národní 
informace o drogové 
problematice pro účely analýzy 
na úrovni Evropské unie a ve svých 
domovských zemích vystupují jako 
„vyslanci“ EMCDDA. 

Kontaktní místa Reitox

www.emcdda.europa.eu/about/

partners/reitox-network

© Evropské monitorovací centrum 

pro drogy a drogovou závislost, 2009

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení 

zdroje.

Printed in Belgium

VYTIŠTĚNO NA NEBĚLENÉM PAPÍŘE

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2009

2009 — 2 strany — 21 × 29,7 cm

Přístup k úplnému souboru publikací EMCDDA 

prostřednictvím databáze publikací 

www.emcdda.europa.eu/publications  

Prohlížení informací EMCDDA podle témat 

www.emcdda.europa.eu/themes

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
http://www.emcdda.europa.eu/stats/home
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles
http://www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/themes
eldd.emcdda.europa.eu

