UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Petr Morávek

KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY DROGOVÉ
KRIMINALITY

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Katedra trestního práva
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 09. 05. 2018

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že
všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného
nebo stejného titulu. Dále prohlašuji, že vlastní text této práce s poznámkami pod čarou
včetně mezer přesahuje 108.000 znaků.
V Praze dne 09. 05. 2018

_______________________
Petr Morávek

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval zejména vedoucímu mé diplomové práce JUDr. Petrovi
Zemanovi, Ph.D. za jeho ochotu a pomoc, kterou mi poskytl v souvislosti s vypracováním
této práce.
Dále děkuji JUDr. Liborovi Vávrovi, předsedovi Městského soudu v Praze, JUDr.
Daně Šindelářové, místopředsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 1, Mgr. Liborovi
Zhřívalovi, předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 2, Mgr. Radkovi Maříkovi,
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 3, JUDr. Veronice Cukerové, místopředsedkyni
Obvodního soudu pro Prahu 5 a Mgr. Romanovi Podlešákovi, předsedovi Obvodního
soudu pro Prahu 7, kteří mi za účelem vypracování této práce umožnili nahlížení do
trestních spisů.
V neposlední řadě rovněž děkuji své rodině za podporu, kterou mi poskytovala po
celou dobu mého studia.

OBSAH
Úvod...................................................................................................................................................................1
1

Vymezení základních pojmů..................................................................................................................3
1.1
1.1.1

Pojem........................................................................................................................................3

1.1.2

Dělení........................................................................................................................................4

1.1.3

Prekursor drogy........................................................................................................................6

1.2
2

3

Drogová kriminalita..........................................................................................................................8

Zneužívání drog a vývoj právní úpravy drogové problematiky na našem území..........................11
2.1

Rakousko-Uhersko..........................................................................................................................11

2.2

Meziválečné Československo.........................................................................................................13

2.3

Komunistické Československo.......................................................................................................18

2.4

Období let 1990 až 2009.................................................................................................................22

Současná právní úprava drogové kriminality v ČR..........................................................................29
3.1

4

Droga.................................................................................................................................................3

Trestní zákoník................................................................................................................................29

3.1.1

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.......30

3.1.2

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu...............................................................32

3.1.3

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.................34

3.1.4

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu.......35

3.1.5

Šíření toxikomanie..................................................................................................................36

3.2

Předpisy související s trestně právní úpravou................................................................................37

3.3

Vybrané nedostatky současné úpravy.............................................................................................38

Stav a vývoj drogové kriminality v letech 2010 - 2016......................................................................41
4.1

Statistické údaje o drogové kriminalitě..........................................................................................41

4.1.1

Obecné údaje o kriminalitě.....................................................................................................41

4.1.2

Obecné údaje o pachatelích....................................................................................................44

4.2
4.2.1

Vývojové trendy v souvislosti s vybranými látkami......................................................................46
Metamfetamin.........................................................................................................................46

5

4.2.2

Konopné drogy.......................................................................................................................48

4.2.3

Heroin.....................................................................................................................................49

4.2.4

Kokain....................................................................................................................................51

4.2.5

Designer drugs........................................................................................................................52

4.2.6

Extáze.....................................................................................................................................53

Analýza údajů z trestních spisů...........................................................................................................54
5.1

Souhrnné údaje o trestné činnosti...................................................................................................55

5.1.1

Věk, pohlaví a národnost........................................................................................................55

5.1.2

Vzdělání a zaměstnání............................................................................................................56

5.1.3

Užívání drog...........................................................................................................................58

5.1.4

Výskyt jednotlivých drog.......................................................................................................59

5.1.5

Předchozí trestná činnost........................................................................................................61

5.1.6

Druh trestu..............................................................................................................................63

5.2

Kasuistika........................................................................................................................................64

5.2.1

Pachatel 1................................................................................................................................64

5.2.2

Pachatel 2................................................................................................................................66

5.2.3

Pachatel 3................................................................................................................................67

5.2.4

Pachatel 4................................................................................................................................69

5.2.5

Shrnutí kasuistik.....................................................................................................................70

Závěr...............................................................................................................................................................72
Seznam použitých zdrojů..............................................................................................................................76
Abstrakt..........................................................................................................................................................79
Klíčová slova...................................................................................................................................................81

ÚVOD
Hlavním důvodem, který mne vedl ke zvolení daného tématu diplomové práce, je
skutečnost, že problematika nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jejich zneužívání představuje pro současnou společnost palčivý problém, který
se dosud nedaří uspokojivě řešit, byť je mu dlouhodobě věnována značná pozornost
v rámci národní a mezinárodní politiky, odborných publikací i médií, a v globálním
měřítku je registrován již od počátku dvacátého století. Opatření vedoucí ke snižování
nabídky drog dosud nenaplňují očekávání s ohledem na skutečnost, že podíl drogových
trestných činů na celkové zjištěné kriminalitě v posledních letech strmě narůstá. Dalším
důvodem, jenž mě vedl k volbě tématu je ten, že přestože je drogová kriminalita z pohledu
trestního práva vnímána jako tzv. trestná činnost bez oběti, její dopady na společnost jsou
značné. Vedle samotných uživatelů omamných a psychotropních látek postihuje zejména
jejich rodiny, ale působí rovněž jako kriminogenní faktor, který přispívá k páchání
především majetkové trestné činnosti a dle dostupných Statistických přehledů kriminality
Policejního prezidia ČR narůstá podíl osob, které se dopustily trestného činu pod vlivem
takové látky. K volbě tématu mé práce přispěla v neposlední řadě také skutečnost, že
Česká republika je ve světě známá jako země, ve které je velmi snadné drogy opatřit,
a zejména v centru hlavního města Prahy je běžné setkat se s jejich nabídkou, užíváním
a negativními jevy, které s sebou užívání nese.
Vzhledem k šíři daného tématu se v práci zaměřuji pouze na tzv. primární drogovou
kriminalitu, tedy trestnou činnost spočívající především v porušování předpisů
upravujících nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami, kterou lze, byť
ne beze zbytku, postavit na stranu nabídky těchto látek.
Cílem mé práce je popsat stav a vývoj primární drogové kriminality na našem území,
a to zejména se zaměřením na období počínající přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestního
zákoníku, a shrnout možné vývojové trendy let následujících. V souvislosti s výše
uvedeným se rovněž věnuji otázce, jakým způsobem reflektovaly aktuální vývoj drogové
kriminality vnitrostátní i mezinárodní předpisy, a jejich případnému dopadu na tento druh
trestné činnosti. Součástí práce je rovněž empirická část věnující se charakteristickým
znakům drogové kriminality páchané na území hlavního města Prahy osobami, které byly
1

v roce 2017 pravomocně odsouzeny pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
V rámci první kapitoly se zaměřuji na vymezení pojmů, jež je nutné s ohledem
na téma práce objasnit. Následně se věnuji charakteristickým znakům zneužívání drog
a primární drogové kriminality, jakož i vývoji legislativy upravující nakládání
s omamnými a psychotropními látkami s ohledem na aktuální stav. Ve třetí kapitole se
věnuji současné, zejména trestněprávní úpravě dané problematiky a poukazuji na možné
rozpory mezi judikaturou a úmyslem zákonodárců. V rámci čtvrté kapitoly se zaměřuji
na statistické údaje týkající se primární drogové kriminality a jejích pachatelů a aktuální
vývojové trendy s ohledem na nejčastěji zneužívané omamné a psychotropní látky
vyskytující se na našem území. V poslední kapitole prezentuji poznatky získané
prostřednictvím studia trestních spisů u vybraných soudů působících na území hlavního
města Prahy a doplňuji je o konkrétní případy, na kterých demonstruji některé
charakteristické rysy týkající se života jednotlivých pachatelů a způsobu páchání trestné
činnosti.
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.1 DROGA
1.1.1 POJEM
Původ slova „droga“ lze hledat v arabském výrazu „durana“ - léčivo. Takový význam
si toto slovo zachovalo i v dnešní době, a sice ve farmacii, která definuje drogu jako
„surovinu rostlinného nebo živočišného původu, která je používána jako léčivo“, nicméně
mnohem častěji je pojem chápán způsobem odlišným, přičemž jeho rozdílný výklad se
nabízí jak napříč různými vědními obory, tak v rámci představ laické veřejnosti.
Obecná definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1969 uvádí, že
„droga je jakákoli látka, která, je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu,
nebo více jeho funkcí.“ Tato definice tedy zahrnuje všechny substance či hmotné látky,
působící na centrální nervovou soustavu, ať jsou přírodní nebo syntetické. Úžeji je droga
vymezována jako omamná látka užívaná pro jiné než medicínské účely, přičemž:
a) má psychotropní efekt, tedy je schopna mít vliv na prožívání okolní reality;
b) je schopna vyvolat u uživatele závislost, a to psychickou nebo fyzickou.
V souvislosti s touto definicí se také uvádí termín „pravá droga“. 1 V chápání široké
veřejnosti a médií se pak pojem zpravidla omezuje především na drogy nezákonné, tedy
nezahrnuje zejména alkohol, nikotin či kofein. V širším kontextu pak nemusí jít pouze
o omamnou látku, když vliv na prožívání okolní reality a potenciál vyvolat závislost může
mít i určitá aktivita, např. gambling.2
Český právní řád ve znění účinném v době psaní této práce pojem droga žádným
způsobem přímo nedefinuje, avšak zmiňuje ho např. v zákoně č. 272/2013 Sb.,
o prekursorech drog, kde je používán jako označení pro některou z omamných či
psychotropních látek tak, jak je definuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
Ustanovení §130 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vymezuje pojem „návyková
1 HEJDA, Jan. Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho
řešení. Jindřichův Hradec: RAIN reklamní agentura, 2000. Str. 7.
2 HEJDA, Jan; KRAJNÍK, Václav. Drugs: the social phenomenon of today. Prague: The Police Academy of
the Czech Republic, 2004. Str. 9.
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látka“, kterým se rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací
schopnosti nebo sociální chování“, přičemž za drogy jsou pro účely trestního práva
považovány látky omamné a psychotropní, tedy takové, s nimiž je neoprávněná dispozice
postihována prostředky trestního práva. Omamnými látkami jsou takové, u nichž hrozí
nebezpečí vzniku chorobného návyku a vzniku psychických změn, přičemž ty jsou
vymezeny přílohami 1 až 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
(kokain, heroin, konopí, atd.). Psychotropními látkami jsou látky ovlivňující psychiku
člověka vyjmenované v přílohách 4 až 7 nařízení o seznamech návykových látek
(amfetamin, metamfetamin, ketamin, atd.).3
Ve vztahu k terminologii užívané trestním zákoníkem a předpisy, na které odkazuje,
jakož i k tématu, kterému se ve své práci věnuji, lze drogy vymezit jako určitou
podskupinu návykových látek, jejichž taxativní výčet obsahují přílohy 1 až 7 nařízení
vlády o seznamech návykových látek. Obdobným způsobem pracovala s pojmem rovněž
důvodová zpráva k trestnímu zákoníku a zpravidla ho tak vykládají i soudy rozhodující
v trestních věcech.4
1.1.2

DĚLENÍ

Existuje celá řada hledisek, podle kterých lze omamné a psychotropní látky dělit
do různých kategorií. Určujícími hledisky mohou být např. účinky na lidský organismus,
chemické složení, způsob, jakým se projevuje závislost na droze, míra rizikovosti užívání,
nebo původ látky.
Velmi rozšířeným i v rámci povědomí laické veřejnosti je dělení na drogy „tvrdé“
a „měkké“, jenž zjednodušeně vyjadřuje míru rizika, kterou pro uživatele užívání určité
látky představuje. Pro posuzování nebezpečnosti má význam především riziko vzniku
závislosti a toxicita látky. Za „měkké“ drogy jsou označovány zejména kanabinoidy, ale
i např. LSD či MDMA, „tvrdými“ drogami se rozumí především heroin, metamfetamin,
kokain a další látky, jejichž užívání představuje vysoké riziko vzniku závislosti
3 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 1379 - 1380.
4 Např.: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2003, sp. zn. 6 Tdo 620/, usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 22. února. 2005, sp. zn. 7 Tdo 207/2005 2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. června. 2011,
sp. zn. 7 Tdo 795/2011.
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a poškození organismu. Rozdělení dle míry rizika, které droga představuje, se projevuje
i v právním řádu, konkrétně v ustanovení §284 odst. 1 trestního zákoníku, který stanovuje
za přechovávání vyjmenovaných látek sankci nižší, než je tomu v případě ostatních
omamných a psychotropních látek. Zákon tak svým způsobem realizoval praxí
požadované rozdělení omamných a psychotropních látek na „měkké“ a „tvrdé“, a to
v návaznosti na usnesení vlády České republiky k projektu Analýza dopadů novelizace
drogové legislativy.5 Objevují se ale názory, že takové dělení není pro účely práva vhodné
s přihlédnutím např. k tomu, že konopí může při indoorovém pěstování obsahovat tak
velké množství THC, že se svým účinkem na organismus konzumenta vyrovná „tvrdým“
drogám.6 „Měkkými“ drogami se tedy pro účely trestního zákoníku rozumí kanabinoidy,
„tvrdými“ drogami naopak všechny ostatní.
Pro dělení drog dle účinku na psychiku jedince existuje celá řada rozdílně širokých
klasifikací. Z zásadě lze vymezit tři základní skupiny, které je možné dále dělit, na:
a)

Tlumivé látky (narkotika) - tlumí činnost nervového systému. V menších dávkách
navozují pocit klidu a štěstí, vyšší dávky potom mohou vést ke spánku, kómatu
i smrti následkem zástavy dýchání. Jsou jimi např. opiáty, těkavé látky nebo
barbituráty.

b) Psychomotorická stimulancia - zvyšují psychickou i tělesnou aktivitu. V menších
dávkách dodávají uživateli pocit energie a urychlují jeho myšlenkové tempo,
vyšší dávky mohou vést ke smrti následkem srdečního selhání nebo k rozvoji
toxické psychózy. Jde typicky o metamfetamin, amfetamin, kokain atd.
c)

Halucinogeny - vyvolávají výrazné změny vnímání reality. V menších dávkách
vedou k zostření vnímání a pocitu euforie, užití vyšší dávky vede k vizuálním
i sluchovým iluzím, synestezii (např. vidění hudby, slyšení barev), i úplné ztrátě
kontaktu s realitou. Při užívání je významným faktorem prostředí, ve kterém je
droga užita, nevhodné okolnosti mohou vést k pocitu úzkosti, paniky, paranoie
atd. (tzv. bad trip). Mezi halucinogeny se řadí kanabinoidy, LSD a psylocibin.7

5 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 2881 - 2888.
6 NOVOTNÁ, Jaroslava. Posuzování znaků „větší rozsah“, „značný rozsah“ a „velký rozsah“
v Metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství k drogovým trestným činům z pohledu státního
zástupce v praxi. Trestněprávní revue 9/2010. Str. 303.
7 KALINA, Kamil a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. Str. 50.
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Pro zařazení látek do kategorií je určující jejich vliv na psychiku při užívání
v běžných dávkách. Dlouhodobé užívání vysokých dávek drogy může vést rovněž
k účinkům, které typicky navozují látky zařazené do jiné kategorie (např. halucinace
v případě metamfetaminu), ty jsou ale v takovém případě vnímány jako nežádoucí
účinky.8
Dle původu drogy, tedy v závislosti na tom, je-li k jejich výrobě potřeba chemikálií, je
lze rozdělit na:
a) Přírodní - jsou užívány ve své přirozené rostlinné podobě, do jejich složení se nijak
chemicky nezasahuje, např. konopí, opium nebo halucinogenní houby.
b) Polosyntetické - výchozí surovina rostlinného původu se chemickou cestou
zpracovává na výsledný produkt, např. kokain, heroin nebo LSD.
c) Syntetické - vyráběné pouze chemickou cestou za užití prekurzorů a pomocných
chemických látek, např. amfetamin nebo metamfetamin.9
1.1.3

PREKURSOR DROGY

Prekursory drog jsou látky běžně užívané především v chemickém a farmaceutickém
průmyslu, tedy dispozice s nimi není vzhledem k šíři jejich možného užití omezena
stejným způsobem, jako je tomu v případě omamných a psychotropních látek. Nicméně
pro své vlastnosti jsou pro výrobu takových látek zneužívány, a proto je zacházení s nimi
rovněž regulováno, a to včetně norem trestního práva.
Prekursory drog se dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 273/2004
o prekursorech drog rozumí „látky často používané při nezákonné výrobě omamných
a psychotropních látek“. V první řadě jsou jimi látky, které jsou používány pro výrobu
určité syntetické drogy v tom smyslu, že jsou do finální drogy vestavěny a značnou měrou
se podílí na konečné molekulární struktuře, 10 tedy takové látky, bez kterých drogu není
8 KALINA, Kamil a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. Str. 49.
9 ŠTABLOVÁ, Renata; BREJCHA, Břetislav a kol. Drogy: Vybrané kapitoly. Praha: Policejní akademie
ČR, 2005. Str. 49.
10 ŠTABLOVÁ, Renata; BREJCHA, Břetislav a kol. Drogy: Vybrané kapitoly. Praha: Policejní akademie
ČR, 2005. Str. 50.
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možné vyrobit. Typickým příkladem takové látky je efedrin či pseudoefedrin při výrobě
metamfetaminu. Dále se mezi prekursory řadí látky, které jsou při výrobě syntetických či
polosyntetických drog používány, ale výroba se bez nich může obejít, tedy jsou
nahraditelné, např. manganistan draselný při výrobě kokainu. Zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění účinném do 01. 04. 200611 v souladu s tímto rozdělením
užíval odděleně pojmy „prekursory“ a „pomocné látky“.
Mimo přímo použitelné evropské předpisy vymezuje pojem prekursor zákon
č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění, ovšem opět s odkazem
na evropskou legislativu. Dle tohoto předpisu jsou prekursory „uvedené látky kategorie 1,
2 nebo 3, neuvedené látky nebo výchozí nebo pomocné látky“, přičemž:
a) Uvedenými látkami se rozumí všechny látky uvedené v příloze I nařízení
o prekursorech drog mimo léčivé přípravky12 a farmaceutické přípravky, směsi,
přírodní produkty a jiné přípravky, ve kterých jsou uvedené látky obsaženy tak, že
je nelze snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými
prostředky.
b) Neuvedenými látkami se rozumí všechny látky, které, ačkoli nejsou uvedeny
v příloze I, jsou identifikovány jako ty, které byly použity při nedovolené výrobě
omamných nebo psychotropních látek.13
c) Výchozími a pomocnými látkami jsou látky uvedené v příloze nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních
množstevních limitech. Prostřednictvím tohoto předpisu může stát rozšířit seznam
prekursorů nad rámec stanovený příslušným nařízením.
Regulace nakládání s prekursory logicky vede na nelegálním trhu k nárůstu jejich
ceny, což se projevuje snahou získat prekursor jiným způsobem. Za tímto účelem jsou
v posledních letech stále ve větší míře užívány tzv. pre-prekursory, tedy látky, ze kterých
11 Kdy nabyla účinnosti novela, zákon č. 74/2006 Sb., která reagovala na evropská nařízení harmonizující
úpravu kontroly prekursorů.
12 Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků.
13 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog.
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je možné prekursor relativně jednoduše vyrobit, a které samy o sobě regulaci
nepodléhají.14
S pojmy „droga“ a „prekursor“ také úzce souvisí pojem „přípravek obsahující
omamnou nebo psychotropní látku“. Tím se v souladu se zákonem o návykových látkách,
v platném znění, rozumí „roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující
návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek
podle zákona o léčivech obsahující uvedenou látku kategorie 1“.

1.2 DROGOVÁ KRIMINALITA
Drogovou kriminalitou lze obecně rozumět veškerou trestnou činnost, která je
páchána v souvislosti s drogami.15 Pro vysvětlení vztahu mezi pácháním trestné činnosti
a užíváním drog existují různé teoretické modely, které lze na konkrétní případy určitým
způsobem aplikovat. Přestože takové modely nemohou nikdy beze zbytku podávat
vysvětlení pro veškerou trestnou činnost, která je v souvislosti s drogami páchána, jsou
užitečným nástrojem nejen pro koncepční vymezení a pochopení vztahu „droga kriminalita“, ale také pro vymezení samotného pojmu „drogová kriminalita“. Drogovou
kriminalitou se dle vymezení EMCDDA rozumí:
a) psychofarmakologicky podmíněná trestná činnost;
b) ekonomicky motivovaná trestná činnost;
c) systémová trestná činnost;
d) trestná činnost spočívající v porušování drogových zákonů.16
Psychofarmakologicky podmíněnými trestnými činy jsou takové, které byly spáchány
buď v důsledku akutní intoxikace drogou, nebo v důsledku jejího dlouhodobého užívání,
a to jak na straně pachatele, tak na straně oběti. Užívání drog může typicky vést
k agresivitě, změnám nálad, zhoršené schopnosti úsudku, poruchám vnímání, útlumu,
14 KUCHAŘ, Martin. Pre-prekurzory drog - nové trendy v Evropské unii. Bulletin Národní protidrogové
centrály 4/2012. Str. 3-5.
15 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) užívá pojem „drug-related
crime“.
16 Drugs and crime - a complex relationship [online]. Lisbon: EMCDDA, 2007 - [cit. 11. 2. 2018].
Dostupné z: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index36331EN.html.
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paranoie, apod.,17 a takové stavy se samozřejmě mohou odrazit v protiprávním jednání
pachatele, přičemž půjde zejména o některé trestné činy proti životu a zdraví, proti
svobodě, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti majetku, proti pořádku ve věcech
veřejných a trestné činy obecně nebezpečné.
Ekonomicky motivovanými trestnými činy jsou ty, které jsou páchány za účelem
opatření finančních prostředků na pořízení drogy. Zpravidla tak budou pachateli osoby,
které jsou na droze závislé a bez trestné činnosti by si ji nemohly dovolit, přičemž
závažnost jejich trestné činnosti stoupá především ve vztahu k ceně drogy a množství,
které si potřebují opatřit. Typickými zástupci této kategorie jsou trestné činy proti majetku
a hospodářské, dále např. loupež, kuplířství, prodej drog atd.18
Systémové trestné činy jsou takové, ke kterým dochází v důsledku nezákonné povahy
drogového trhu. Osoby, které se na trhu pohybují, je využívají jednak jako nástroj
k rozšiřování svého vlivu, jednak jako mechanismus vymožení svých „práv“ vzhledem
k tomu, že s přihlédnutím k povaze jejich činnosti nemohou využít mechanismy obecně
užívané v souladu s právním řádem.19 Půjde tak především o trestné činy proti životu
a zdraví, proti svobodě, proti majetku, proti pořádku ve věcech veřejných a trestné činy
obecně nebezpečné.
Trestnou činností spočívající v porušování drogových zákonů se rozumí zejména
neoprávněná dispozice s drogami a prekursory, jakožto látkami, se kterými může být
nakládáno pouze v zákonem vymezeném rozsahu a za přesně stanovených podmínek.
V české právní úpravě se tak jedná o trestné činy dle ustanovení § 283 až 286 trestního
zákoníku, přičemž jako související trestný čin je k nim rovněž řazen trestný čin šíření
toxikomanie dle § 287. EMCDDA sem nadto řadí trestnou činnost spočívající v řízení
vozidel pod vlivem návykových látek, nicméně vzhledem k systematickému zařazení

17 Drugs and crime - a complex relationship [online]. Lisbon: EMCDDA, 2007 - [cit. 11. 2. 2018].
Dostupné z: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index36331EN.html
18 GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2014. Str. 326.
19 GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2014. Str. 326.
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takového jednání v rámci trestního zákoníku a chráněnému zájmu se jeví jako vhodnější
řadit ho do prvně vymezené skupiny.
Drogovou kriminalitu lze ve vztahu k výše uvedeným modelům rozdělit na primární
a sekundární. Primární drogovou kriminalitou se rozumí trestné činy spočívající
v porušování drogových zákonů, sekundární pak všechny ostatní. Pro účely své práce
drogovou kriminalitou dále rozumím pouze primární, tedy trestné činy dle ustanovení
§ 283 až 287 trestního zákoníku, v platném znění.
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2 ZNEUŽÍVÁNÍ DROG A VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÉ
PROBLEMATIKY NA NAŠEM ÚZEMÍ

2.1 RAKOUSKO-UHERSKO
Přestože byly některé látky se schopností pozměnit lidské vědomí užívány na našem
území již v mladší době kamenné,20 k jejich užívání výhradně za účelem požitku začalo
docházet ve znatelné míře až na konci 19. století, kdy se v důsledku rychlého pokroku
v medicíně začala objevovat řada nových léčiv, která byla uváděna na trh, aniž by bylo
předtím zjištěno, jaký dopad na lidský organismus může mít jejich dlouhodobější užívání.
Po objevení a zavedení na trh tak zpravidla následovalo období, kdy byla látka prodávána
zcela volně, případně na předpis. Přestože ke zneužívání těchto léčiv již v té době
prokazatelně docházelo, nešlo na našem území o příliš rozšířený problém. Tomu svědčilo
také to, že se zde prozatím nerozvinul nelegální trh s těmito látkami. Drogový problém
o to palčivěji zasáhl naši zemi po vzniku samostatného Československa.
Jedním z prvních zneužívaných léčiv byl morfin, silnější derivát již delší dobu
známého opia. Ten byl původně užíván v lékařství jako velmi účinné analgetikum, které
našlo uplatnění zejména na bojištích při léčení zraněných vojáků, avšak dlouhodobá léčba
morfinem vedla u pacientů ke vzniku závislosti. Prvními morfinisty byly tak zejména
osoby, které prodělaly dlouhodobější léčbu touto látkou, a lékaři či lékárníci. Vzhledem
k silnějším tlumivým účinkům začal být také užíván namísto opia jako lék proti
nespavosti.
Důsledky dlouhodobého užívání morfinu byly v porovnání s jinými látkami poměrně
rychle objasněny a na konci 19. století již existovaly metody léčby morfinové závislosti,
nicméně to samé se zpočátku nedalo říci o látce, která měla být jeho zcela nezávadnou
náhražkou - heroinu.21 Jeho výroba, jakožto přípravku primárně určeného k léčbě
dýchacích potíží, začala na přelomu 19. a 20. století a látka začala být velmi rychle
využívána rovněž jako analgetikum, které mělo být účinnější a zároveň bezpečnější než
morfin. Vzhledem k tomu, jak široké bylo jeho užití, a jak rychle na něm vzniká závislost,

20 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 49.
21 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 82.
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stal se zanedlouho v globálním měřítku mnohem větším problémem než ten, k jehož
řešení měl přispět.
Na konci 19. století začali zejména němečtí a rakouští lékaři také experimentovat
s kokainem, a to primárně pro jeho stimulační účinky. K rozšíření povědomí o této látce
značně přispěl např. Sigmund Freud, který jej vyzdvihl jako látku, která může být užita
k léčbě vyčerpání, podvýživy, chudokrevnosti, tuberkulózy, morfinismu a zmínil také
možnost využití jako lokálního anestetika.22 K těmto účelům začal být kokain široce
využíván, což vedlo k rychlému růstu poptávky. Zatímco na počátku 80. let 19. století
dosahovaly objemy výroby německých farmaceutických společností, které dominovaly
světovému trhu s kokainem, řádů několika stovek gramů, na konci století už přesahovaly
jednu tunu ročně. Tyto společnosti na základě nejrůznějších dohod udržovaly vysoké
ceny, které dočasně zabránily většímu rozšíření látky na trzích na německé výrobě
závislých.23 V této době tak na našem území představovalo zneužívání kokainu pouze
nepatrný problém, který zasáhl vyšší společenské kruhy, lékaře, lékárníky a osoby touto
látkou léčené.
Předpisem upravujícím na konci 19. století postih nedovoleného nakládání s drogami
byl zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích a podobně jako je tomu
dnes, i tento zákon problematiku upravoval prostřednictvím stejných ustanovení, jako je
tomu v případě jedů. Rozdíl byl ovšem v tom, že zákon znal pouze pojem „jed“, a tedy ten
byl v porovnání se současnou úpravou chápán šířeji. Které konkrétní látky jsou jedem,
případně léčivem obsahujícím jed, stejně jako definici pojmu, včetně jedu omamného,
stanovily podzákonné předpisy.
Zákon umožňoval prostřednictvím ustanovení § 361 - 370 trestat osoby, které
obchodovaly s jedem bez patřičného povolení, lékárníky, kteří vydávali jed bez předpisu
či porušili povinnost řádné evidence předpisů, osob a látek jim vydaných. Dále trestal
lékárníky v případě, že jed řádně neoddělili od ostatních látek a neoznačili ho, nebo osoby,
které porušily povinnost řádného nakládání s jedem při práci a expedici. Mimo to
22 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 118.
23 K tomu došlo až v průběhu 20. a 30. let následujícího století.
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obsahoval zákon rovněž ustanovení trestající neoprávněný prodej léčiv, jejichž výdej
podléhal kontrole. To doplňovalo ustanovení týkající se jedů a léčiv obsahujících jed,
přičemž seznam kontrolovaných léčiv obsahovaly pravidelně aktualizované lékopisy.
Činnost popsaná výše uvedenými ustanoveními zákona byla klasifikována jako pouhý
přestupek, a tedy sankce za ni byly poměrně nízké, což svědčí o tom, že tehdejší
společnost, resp. její zákonodárci, si zatím nebyli vědomi toho, jaké nebezpečí může
zneužívání omamných jedů představovat.
V západní Evropě, Americe či některých asijských státech byl drogový problém
na přelomu století mnohem závažnější, což se projevilo ve snaze přijmout opatření i na
mezinárodní úrovni, kde měla regulace směřovat zejména k omezení obchodu s opiem.
První závaznou mezinárodní dohodou se stala Mezinárodní opiová konvence z roku 1912,
která stanovila dvě hlavní zásady: opium, morfin a kokain je povoleno užívat jen pro
medicínské a zákonné účely a jejich produkce a distribuce podléhají zákonnému
povolení.24 Ke smlouvě ovšem Rakousko-Uhersko nepřistoupilo a ta byla přijata až
po vzniku samostatného Československa v rámci versailleského systému mírových smluv.

2.2 MEZIVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO
Zneužívání drog začalo představovat na našem území vážnější problém až po vzniku
samostatného československého státu, přičemž důvodů lze najít hned několik. V prvé řadě
zde po válce zůstalo množství traumatizovaných vojáků i civilistů, kteří hledali různé
způsoby, které by jim pomohly zapomenout na útrapy prožité v minulých letech. Zejména
kokain tuto funkci plnil ve velkém množství na západě mezi vojáky na dovolenkách již
v průběhu válečných let, a tedy postupné rozšiřování jeho užívání dále do Evropy bylo
logickým vyústěním situace. Poptávku nadto rozšiřovali umělci, osoby z vyšších
společenských kruhů, studenti, ale i prostitutky. Drogy, a především kokain, začaly
postupně pronikat do všech společenských vrstev obyvatelstva velkých měst.
Dalším důvodem byl rozvoj mezinárodního obchodu s kokainem, kterému svědčila
především situace v poválečném Německu. Válkou zničená země neměla co do vývozu
příliš velké možnosti, avšak její farmaceutický průmysl se zachoval a byl schopný
24 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 71.
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vyprodukovat mnohem větší množství léčiv, než kolik poptával domácí trh. Objem výroby
léčiv, a zejména kokainu, proto rychle narůstal a s tím rostlo i množství drogy, které odtud
unikalo, ať už z lékáren, distribučních firem či továren.25 V Německu bylo možné pořídit
drogu mnohem laciněji, než za jeho hranicemi, proto netrvalo dlouho a objevila se řada
osob, které ji odtud získávaly a se značným ziskem distribuovaly do dalších států, včetně
Československa. Mimo Německa byla droga dovážena např. z Francie či Švýcarska.
Především Praha začala být prodejci kokainu vyhledávána, a to vzhledem k tomu, že země
nebyla válkou zasažena tak tvrdě, jako další státy střední Evropy, a československé
ekonomice se dařilo. Bary, restaurace, kabarety a tančírny tak neměly o majetné zákazníky
toužící po zábavě nouzi a požadavkům klientely těchto podniků zase velmi dobře
odpovídaly účinky kokainu. Ten byl často k dostání přímo od zaměstnanců takových
podniků, např. barmanů či barových tanečnic. Droga se dále prodávala ve vrátnicích
hotelů a restaurací, v soukromých bytech i v ulicích. Prodeji se věnovali ve větší míře
rovněž cizinci. Někteří kokainisté si také drogu pravidelně opatřovali díky receptům, které
získávali buď od lékaře, anebo je falšovali, případně uplatili lékárníka a zajistili si k ní
volný přístup.
Mimo kokain, jehož obliba v průběhu 20. a 30. let stále rostla v rámci všech
společenských vrstev a z jeho užívání se začala stávat de facto módní záležitost, 26 byly na
našem území zneužívány zejména opium, morfin a heroin, ovšem tyto látky nebyly
zdaleka rozšířeny v takové míře.27 Ve 20. letech šlo spíše o ojedinělé případy, přičemž
uživatelé drogu získávali především z lékáren, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné
osoby. K pašování opiátů na československé území a jejich distribuci obdobnými způsoby,
jako v případě kokainu, začalo docházet ve větší míře až v průběhu 30. let v důsledku
rozvoje farmaceutického průmyslu a pěstování opiového máku na Balkáně a v Turecku.
Většina zásilek z východu nicméně nebyla určena pro zdejší trh, nýbrž pokračovala po tzv.
„balkánské trase“ do jiných evropských států a Ameriky.

25 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 130.
26 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 142-143.
27 Odhadovaný počet kokainistů v Praze v druhé polovině 30. let se dle Nožiny a Vaněčka pohybuje okolo
5.000 osob.
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Československo bylo vzhledem ke své poloze ve středu Evropy využíváno ve velké
míře jako tranzitní země. Ze západu na východ proudil především kokain, z východu
na západ a do Skandinávie pak opiáty. Pašování drog se zpočátku věnovaly spíše menší
a nepříliš dobře organizované skupiny a jednotlivci, ovšem v průběhu 30. let rostla
organizovanost a s ní i efektivita pašeráckých skupin, které byly schopny převážet přes
hranice stále větší množství drog pro stabilní okruh odběratelů. Množství převážených
a následně distribuovaných drog tak v průběhu 20. i 30. let stále narůstalo. Překupníci se
také nemuseli příliš strachovat z postihu vzhledem k neuspokojivému stavu legislativy,
který na našem území panoval až do roku 1938. Mezi překupníky a pašeráky tak byla celá
řada recidivistů. Zákony navíc neumožňovaly v případě přestupků extradici, a tak se zde
často skrývali i občané zemí, které drogovou kriminalitu trestaly přísněji.
S tím, jak se ve světě stále více rozmáhal nelegální obchod s drogami a rostl počet
toxikomanů, sílila i snaha států, resp. mezinárodních organizací, tento jev omezit. Vznikla
tak řada úmluv, prostřednictvím kterých mělo být dosaženo užívání omamných látek
pouze k medicínským účelům. Jak bylo uvedeno výše, první takovou úmluvou, která se
promítla i do československého právního řádu, byla Mezinárodní opiová konvence z roku
1912, na základě které byl přijat zákon č. 128/1923 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní
opiové konvence, a prováděcí vládní nařízení přijaté roku 1925. Látky, které měly
podléhat kontrole, byly mimo základní vymezení v ustanovení § 1 v souladu se zákonem
průběžně doplňovány prostřednictvím Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy. Podle zákona měla být výroba, dovoz, prodej, rozdělování a vývoz uvedených
látek vyhrazena jen oprávněným osobám a podnikům a podrobena dozoru Ministerstva
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.28 Ty musely vést evidenci o vyrobeném či
dovezeném množství látek a o tom, jak s nimi bylo dále naloženo. Rovněž prodej
uvedených látek do jiných smluvních států mohl být realizován pouze v případě, že
kupujícím je oprávněná osoba v souladu s tamějšími předpisy. Porušení povinností trestal
zákon, jakožto přestupek, nadále mírně, a to pokutou do 20.000 Kč, případně odnětím
svobody do 3 měsíců.

28 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 153.
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V roce 1927 přistoupilo Československo k Mezinárodní opiové konvenci z roku 1925,
na základě které došlo ke zřízení systému dovozních a vývozních povolení udělovaných
v případě obchodu s uvedenými látkami. Ten v praxi vyžadoval pro všechny obchody
s uvedenými

látkami

souhlasy

vlád

dotčených

států.29 Dalším

krokem,

které

československé orgány v boji proti obchodu s drogami podnikly, bylo zřízení Ústředny
pro potírání nedovoleného obchodu s omamnými prostředky. Ta nicméně nebyla
dostatečně personálně, technicky ani finančně zajištěna, a tak se musela omezit zejména
na evidenční a zprostředkovatelskou činnost.30 Ve 30. letech pak Československo
přistoupilo k Úmluvě o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek z roku 1931
a také byla podepsána Úmluva o potlačení nezákonné dopravy nebezpečných látek z roku
1936, ovšem žádný z těchto kroků nepřispěl k výraznějšímu omezení obchodu s drogami.
Významnou může být skutečnost, že nová legislativní a administrativní opatření nijak
nezpřísnila postih, který pachatelům hrozil. Stále se jednalo pouze o přestupky, nejčastěji
trestané pokutami v řádech stovek či tisíců korun,31 případně vězením do 1 měsíce, což
byly tresty v porovnání se zisky plynoucími z obchodu s drogami přijatelné. Úmluva
o potlačení nezákonné dopravy nebezpečných látek z roku 1936 sice mířila na zpřísnění
trestů, nicméně realizace skončila ze strany Československa pouze u podpisu.
Ke zpřísnění sankcí došlo až s přijetím tzv. opiového zákona č. 29/1938 Sb. z. a n.,
který se stal první komplexní normou umožňující trestněprávní postih nedovoleného
nakládání s drogami.32 Ten prováděl mezinárodní úmluvy, ke kterým Československá
republika přistoupila v průběhu 20. a 30. let, a nahradil zákon o provádění Mezinárodní
opiové konvence. Nový předpis prostřednictvím ustanovení § 1 vymezoval seznam látek, 33
které podléhají úřednímu dozoru, přičemž ten mohl být dále rozšiřován stejně, jako
v případě zákona z roku 1923. Dále stanovil podmínky, za jakých lze s těmito látkami
nakládat, přičemž pozornost byla věnována zejména náležitostem označení, udělování
29 ŠTABLOVÁ, Renata; BREJCHA, Břetislav a kol. Návykové látky a současnost. Praha: Policejní
akademie ČR, 2006. Str. 262.
30 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 174.
31 NOŽINA, Miroslav; VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých
zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP, 2009. Str. 192.
32 PÚRY, František; SOTOLÁŘ, Alexander; ŠÁMAL, Pavel. K problematice trestněprávního postihu
přechovávání drog pro vlastní potřebu. Právní rozhledy 10/1999.
33 Seznam látek vymezilo ustanovení § 1 odst. 1, ty byly děleny celkem do 4 skupin.
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povolení, povinnostem v souvislosti s evidencí nakládání s těmito látkami a kompetencím
okresních a zemských úřadů a Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Zákon rovněž odkazoval na prováděcí vládní nařízení č.137/1938 Sb. z. a n.
Jednání v rozporu se zákonem či prováděcími předpisy mohlo být trestáno jednak
jako přestupek v rámci kompetence příslušného okresního úřadu, jednak jako trestný čin.
Trestného činu se v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 dopustil ten, „kdo, nejsa k tomu
oprávněn, úmyslně "látku" vyrobí, připraví, zpracuje, přepracuje, přechovává, má na
prodej, uvede do oběhu, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze nebo zprostředkuje obchod
s ní“. V takovém případě byl potrestán pro přečin vězením od 3 měsíců do 3 let a
peněžitým trestem ve výši 5.000 až 50.000 Kč. Jestliže však čin spáchal „ve velikém
rozsahu nebo po živnostensku nebo za takových okolností, že z toho vzešlo těžké poškození
těla nebo smrt člověka nebo nebezpečí pro život nebo zdraví lidí ve větším rozsahu“, šlo
o zločin trestaný vězením od 1 roku do 5 let a peněžitým trestem ve výši 10.000 až
100.000 Kč. Jako přečin bylo rovněž trestáno jednání toho „kdo vyrobí, sobě nebo jinému
opatří nebo přenechá nebo přechovává nástroj nebo předmět, který je nepochybně určen
k neoprávněné výrobě nebo k přípravě nebo k neoprávněnému zpracování nebo
přepracování "látky", kdo se s někým spolčí k spáchání nebo páchání činů uvedených
v odstavci 1“, a to vězením od 1 měsíce do 1 roku a peněžitým trestem ve výši do 5.000
Kč. Cizinec nadto mohl být vypovězen z území republiky. Přestupky pak byly vymezeny
negativně jako jednání v rozporu se zákonem či prováděcími předpisy, které nelze
kvalifikovat jako trestný čin a byly trestány pokutou ve výši 500 až 50.000 Kč nebo
vězením od 24 hodin do 5 měsíců. V případě přestupků i trestných činů mohl rovněž úřad
rozhodnout o dočasném či trvalém odebrání živnostenské koncese.
Přijetí nového zákona, jakož i vymezování větších prostředků na boj proti
nelegálnímu obchodu s drogami na národní i mezinárodní úrovni, se odrazily ve snižování
počtu překupníků a pašeráků vyskytujících se na našem území. Důslednější potírání
drogové kriminality a nedostatek zdrojů, který s sebou přinesla druhá světová válka tak
v konečném důsledku vedly k tomu, že v polovině 40. let byly užívání a distribuce drog
opět výjimečnými jevy.
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2.3 KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO
Uzavření hranic států východního bloku, ke kterému došlo po nástupu
komunistického režimu, stejně jako velmi nízká poptávka po drogách a nekonvertibilní
měna, neumožnily v Československu v průběhu 50. let opětovný rozvoj obchodu
s drogami postaveného na dovozu ze zahraničí. Drogový problém se na našem území začal
rozvíjet až v průběhu následujícího desetiletí, ovšem v důsledku změn, které nový režim a
mezinárodní situace přinesly, se jeho podoba značně lišila od té předválečné, a to
s ohledem jak na druhy zneužívaných látek, tak na způsoby jejich distribuce.
Československo po válce opět začalo sloužit jako tranzitní země, přes jejíž území byly
na západ dováženy opiáty z Asie a nově ve větší míře také hašiš původem z Asie či
Afriky, nicméně z těchto dodávek se prakticky žádné drogy na našem území
nezastavovaly a pokračovaly zejména do západního Německa. Co se týče tras, po nichž
v předválečných letech putoval dále na východ kokain, ty nadále využívány nebyly
a droga odsud rovněž zcela vymizela. Drogový trh se tak musel přizpůsobit nové situaci
a zaměřit se na jiné, zde dostupné látky. A, jak se ukázalo, takových bylo možné opatřit
různými způsoby velmi širokou škálu.
Hlavním zdrojem zneužívaných látek, případně těch, ze kterých byly drogy
podomácku vyráběny, se stal farmaceutický průmysl. Léčiva jako kokain a morfin už
v lékárnách běžně dostupná nebyla, nicméně po jejich vzoru byly na trh uváděny nové
látky, jejichž účinky na lidský organismus nebyly řádně prověřeny a v lékárnách se tak
objevila řada léčiv, která poměrně snadno vyvolávala návyk. Získat k nim přístup nebylo
příliš obtížné, většina z nich byla vydávána na předpis, popř. i volně prodejná. Cesty, jak
drogu z lékárny, případně jiného zařízení získat, se nezměnily, nadále byly obstarávány
zejména prostřednictvím krádeží, falšování receptů nebo uplácení lékařů či lékárníků.
Z tlumivých látek byla v široké míře zneužívána především analgetika, často zcela
volně prodejná. Těmi nejznámějšími byly např. Algena, Alnagon nebo Valoron. Tato
léčiva v dostatečně vysokých dávkách fungovala stejně jako silnější opiáty, Alnagon
rovněž obsahoval kodein, který se zkušenější toxikomani naučili izolovat a dále ho
využívali k výrobě drog v domácích laboratořích. Koncem 60. let užívalo analgetika často
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a pravidelně kolem 30 % dospělých, 10 % je užívalo denně. 34 Podobně byly zneužívány
tzv. trankvilizéry,35 např. Meprobamat, Diazepam nebo Oxazepam, jejichž užívání bylo
zvláště nebezpečné, a to jak z pohledu akutní intoxikace, tak při dlouhodobém užívání.
Dále docházelo ve větší míře ke zneužívání antidepresiv, např. přípravku Nuredal,
a hypnotik. Vedle látek tlumivých zde byla k dostání rovněž řada léčiv se stimulačními
účinky. Již na počátku 50. let se objevil amfetaminový preparát Psychoton, který byl na
trh uveden jako neškodný lék podporující fyzickou i psychickou aktivitu, nicméně ten byl
poměrně rychle zařazen mezi omamné látky a podroben přísnému dozoru. V následujícím
desetiletí ho nahradily podobně účinkující anorektika36 Fenmetrazin a Dexfenmetrazin.
Vysokou popularitu mezi toxikomany získalo antiastmatikum Yastyl obsahující efedrin
a atropin. Především mládež pak experimentovala s různými kombinacemi léčiv, jejichž
účinky navíc umocňovala konzumací alkoholu nebo některých hormonů.37
Jak bylo naznačeno výše, zkušení toxikomani se neomezovali pouze na užívání léků,
nýbrž byli schopni vyrábět v domácích laboratořích drogy jinak nedostupné, a to
na základě znalostí, které si mezi sebou předávali nebo nastudovali z odborných publikací.
Takto byl z kodeinu vyráběn tzv. braun,38 předchůdce heroinu na našem území, nebo LSD,
derivát kyseliny lysergové. Z efedrinu pak vznikl metamfetamin (pervitin), droga, která se
zde stále těší mimořádné popularitě. Domácí výroba omamných látek byla
charakteristickým rysem zemí východního bloku s ohledem na nedostupnost „klasických“
drog. Relativně dostupným z nich zde bylo pouze konopí, jehož pěstování se rozšířilo
v 60. letech a pak v druhé polovině 80. let.
Vedle zneužívání léčiv a látek z nich vyrobených se v Československu rozšířilo
inhalování těkavých látek. Ty byly velmi snadno dostupné a laciné, a to i v porovnání
s alkoholem, díky čemuž se rozšířily zejména mezi lidmi ve věku od 10 do 25 let. 39 Tímto
způsobem byla zneužívána organická rozpouštědla, např. toluen nebo aceton, čisticí
34 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 104.
35 Léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí.
36 Léky potlačující chuť k jídlu užívané k léčbě obezity.
37 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 105.
38 Opiát obsahující deriváty kodeinu, zejména hydrocodon.
39 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 101.
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prostředky, laky či lepidla. S rostoucím věkem mladí toxikomani zpravidla tyto látky
nahrazovali léčivy, podomácku vyrobenými drogami a alkoholem.
Téma zneužívání drog bylo za minulého režimu značně tabuizováno, jakožto problém,
kterým trpí pouze západní společnost, a proto je obtížné určit, jak rozšířené v naší
společnosti vlastně bylo. Dle statistik kriminality i oficiálních statistik nealkoholových
toxikomanů je ovšem patrné, že množství osob odsouzených pro drogové trestné činy,
jakož i osob závislých na drogách, stále narůstalo, přičemž tento trend byl narušen pouze
v průběhu prvních let normalizace. Přestože policie proti toxikomanům zasahovala velmi
tvrdě, nedařilo se jí problém úspěšně řešit. To mohlo být dáno také mnohými specifiky,
která československá drogová scéna vykazovala. K užívání a distribuci drog, a zejména
těch podomácku vyrobených, docházelo v uzavřených skupinách, které se vyznačovaly
určitou hierarchií a vzájemnou solidaritou. Tyto skupiny měly drogu zpravidla pro potřebu
svých členů a nedistribuovaly ji dále, čímž značně snižovaly pravděpodobnost, že by
mohly být odhaleny. A pokud už byl člen zadržen policií, nebylo časté, že by ji poskytl
informace, na základě kterých by mohla postupovat vůči dalším osobám. K tomu
přispívaly nejrůznější vstupní rituály i sdílený odmítavý postoj vůči státnímu zřízení.
Situaci navíc komplikoval stav legislativy, která jen pomalu reagovala na vývoj
nabídky a poptávky na drogovém trhu, čehož začalo být pachateli drogové kriminality
hojně využíváno. Ti se vyhýbali možnému postihu např. v případě metamfetaminu, který
byl na seznam omamných látek zařazen až v roce 1984, přičemž k jeho zneužívání
docházelo ve větší míře již v průběhu 70. let. O jeho značné popularitě svědčí to, že
od roku 1984 začal počet osob stíhaných pro drogové trestné činy narůstat daleko
strmějším tempem.40
Opiový zákon včetně prováděcí vyhlášky byl zrušen až v roce 1955, resp. 1960,41
nicméně v rovině trestněprávního postihu nedovoleného nakládání s drogami byl nahrazen
již s přijetím trestního zákona č. 86/1950 Sb. Ten systematicky zařadil drogové trestné
40 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 122.
41 Opiový zákon byl zrušen prostřednictvím zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
č. 23/1955 Sb., nicméně v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 dle něj bylo možno dále postupovat do roku
1960, kdy byla přijata vyhláška ministerstva zdravotnictví a vnitra č. 72/1960 Sb., o omamných látkách.
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činy mezi trestné činy obecně nebezpečné prostřednictvím ustanovení § 197 a 198, jejichž
znění navázalo na úpravu obsaženou v § 19 odst. 1 a 2 opiového zákona. Trestného činu
dle § 197 se dopustil ten, „kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, jinému opatří nebo
přechovává omamné prostředky nebo jedy“, přičemž sankcí bylo odnětí svobody až na tři
léta a peněžitý trest.42 Kvalifikovaná skutková podstata pak zahrnovala případy, kdy se
pachatel dopustil trestného činu ve značném rozsahu nebo výdělečně nebo měl-li trestný
čin za následek smrt nebo těžkou újmu na zdraví mnoha lidí, které byly trestány odnětí
svobody na jeden rok až pět let. Trestného činu dle § 198 se pak dopustil ten, „kdo vyrobí,
sobě nebo někomu jinému opatří nebo přechovává předmět určený k neoprávněné výrobě
omamných prostředků nebo jed“, a zákon takové jednání trestal odnětím svobody až
na dvě léta. Jaké látky byly považovány za omamné prostředky a jedy následně stanovilo
v souladu s ustanovením § 205 zákona nařízení ministra spravedlnosti č. 118/1950 Sb,
které bylo později nahrazeno nařízením č. 54/1955 Sb.43 Podzákonné předpisy rovněž
stanovily podrobné náležitosti nakládání s těmito látkami, zejména co se týče skladování,
zpracování, prodeje, označení atd.
Zákon z roku 1950 byl zrušen trestním zákonem č. 140/1961 Sb., který nabyl
účinnosti dne 1. ledna 1962 a problematiku drogové kriminality upravoval obdobným
způsobem prostřednictvím ustanovení § 187 a 188. Ke změnám došlo zejména
v souvislosti s úpravou možné délky trestu odnětí svobody, která byla v případě trestného
činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů snížena na 2 roky, resp.
zvýšena na dvě léta až osm let v případě kvalifikované skutkové podstaty. Zákon rovněž
rozšířil škálu trestů o nápravné opatření44 v případě § 187 odst. 1 a propadnutí věci
v případě § 188.45 Ustanovení § 187 odst. 2 navíc nově postihovalo spáchání trestného
činu v rámci organizované skupiny. Trestným činem bylo i nadále přechovávání
omamného prostředku, ovšem v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 muselo každé jednání

42 Ustanovení § 48 odst. 2 trestního zákona stanovilo výši peněžitého trestu na 100 - 50.000 Kčs.
43 Nařízení v případě omamných prostředků a jedů pouze odkazovalo na zákonné opatření předsednictva
Národního shromáždění č. 23/1955 Sb., resp. seznam jedů uveřejněný v úředním listu.
44 Trest spočívající ve strhávání 10 až 25 % odměny za práci po dobu od 2 měsíců do 1 roku.
45 Vedle trestů přímo zmíněných konkrétním ustanovením zvláštní části zákona bylo dle § 28 odst. 1 možné
uložit i tzv. vedlejší tresty v souladu s pravidly pro ukládání jednotlivých trestů upravenými v rámci čtvrté
hlavy obecné části zákona.
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naplňující skutkovou podstatu trestného činu představovat určitý (nikoli nepatrný) stupeň
nebezpečnosti, v opačném případě se nemohlo jednat o trestný čin, ale pouze o přestupek.
Ustanovení § 195 trestního zákona pak zmocňovalo ministra spravedlnosti, aby
prostřednictvím vyhlášky určil, co se považuje za omamné prostředky a jedy. To bylo
realizováno vyhláškou ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb., která
prováděla vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.
Omamné látky byly členěny do tří skupin v závislosti na nebezpečí, které představovalo
jejich zneužívání pro jednotlivce i společnost, a riziku míry zneužití, přičemž jejich
seznam byl v souladu s vládním nařízením postupně měněn a doplňován ministerstvem
zdravotnictví. Ten rovněž odpovídal seznamu omamných látek podrobených mezinárodní
kontrole obsaženém v Jednotné úmluvě o omamných látkách ze dne 31. března 1961,46
která zde vstoupila v platnost jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb.
Mimo to stanovila prováděcí vyhláška společně s vládním nařízením náležitosti nakládání
s omamnými látkami a jedy. Ty byly s účinností k 1. lednu roku 1989 nahrazeny
nařízením vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých
zdraví, které v souladu s Úmluvou o psychotropních látkách ze dne 21. února 1971,
rozčlenilo omamné prostředky na omamné a psychotropní látky.47

2.4

OBDOBÍ LET 1990 AŽ 2009
Dopad změn, které s sebou přinesl pád komunistického režimu, se začal velmi rychle

projevovat i v oblasti obchodu s drogami. Přechod ke konvertibilní měně a otevření
státních hranic měly za následek rychlé rozšíření nabídky drog o ty, které zde byly
za minulého režimu prakticky nedostupné, a zároveň udělaly z Československa,
resp. České republiky, opět jednu z hlavních tranzitních zemí Evropy. Zároveň začala
mizet některá specifika, která zdejší drogová scéna vykazovala, a po vzoru západních zemí
se stal pro distribuci drog určujícím faktorem zisk. Postupně se vytrácely uzavřené
skupiny toxikomanů vařících drogu pouze pro potřebu svých členů a drogová scéna se
stala znatelně přístupnější. Otevření nového trhu sem rovněž přivedlo zahraniční skupiny

46 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Praha: KLP, 1997. Str. 119.
47 Na Slovenku šlo o nařízení vlády SSR č. 206/1988.
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specializující se na dovoz, vývoz a distribuci drog, do kterých začali postupně pronikat
i Češi.
Pro tuto dobu byl charakteristický rychlý nárůst objemu i druhů nabízených drog,
který vedl k rozšíření jejich dostupnosti. Ve snaze prodat velké množství drogy
„pracovali“ dealeři na počátku 90. let často v ulicích, přičemž u sebe měli drogu zpravidla
pro několik potenciálních zákazníků. Touha po co největším zisku také vedla
k postupnému snižování kvality nabízených tvrdých drog. Represivní opatření však vedla
k tomu, že se s postupem času začali orientovat na prodej známým či na doporučení,
přičemž ve styku s neznámými osobami se obchod odehrával skrze prostředníky, tedy
osoba drogu přímo nabízející snížila šanci postihu, když u sebe na počátku transakce
žádnou neměla. Zásadní roli s ohledem na způsob distribuce drog začaly hrát mobilní
telefony a internet.
Po revoluci nadále pokračoval trend zvyšující se nabídky metamfetaminu. Postupně
začal narůstat podíl výroby a distribuce organizovaného charakteru, přičemž na těch se
často podílely osoby, které samy drogu neužívaly. Díky tržní ekonomice navíc zmizel
problém s obstaráváním laboratorního vybavení potřebného k zařízení domácích varen,
které tak byly schopny produkovat čím dál větší množství látky. Pod názvem „czeko“
získal popularitu rovněž v zahraničí, zejména v Německu, což dále stimulovalo nabídku a
vedlo i k tomu, že čeští vařiči odjížděli vyrábět drogu do jiných zemí. Zpočátku stála
výroba na prekursoru efedrinu vyráběném ve velkém na našem území, ovšem se
zpřísňující se regulací vedoucí k omezení domácích zdrojů byli producenti nuceni
obstarávat ho ze zahraničí, případně získávat efedrin či pseudoefedrin z dostupných léků.
V průběhu 90. let postupně rostl objem dováženého heroinu, který z trhu zcela
vytlačil dříve užívaný braun a stal se druhou nejpopulárnější „tvrdou“ drogou na našem
území. K jeho rozšíření značně přispěly nízké ceny, které byly důsledkem snahy
organizovaných skupin převést co nejvíce toxikomanů z pervitinu na heroin a zajistit si tak
stálé odbytiště této látky.48 Nabídka při nízkých cenách takto rostla zhruba do přelomu
tisíciletí, poté začala obliba heroinu opět klesat, ovšem to nijak nesnížilo úlohu České
48 TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. Vývoj drogové scény v České republice po r. 1989. Kriminalistika 4/2007.
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republiky jakožto tranzitní země, přes kterou byla droga nadále dovážena z Asie přes
Turecko či bývalý Sovětský svaz do západní a severní Evropy.
Na našem území se opět objevil také kokain, přestože se rozhodně nerozšířil takovým
způsobem, jako v meziválečných letech. Byl dovážen buď přímo z Jižní Ameriky,
případně Nizozemska nebo Polska, od počátku nového tisíciletí pak i z Balkánu. Přes
střední Evropu navíc putoval dále na východ a na sever. Po přelomu tisíciletí začala jeho
obliba mírným tempem narůstat, ovšem vzhledem k rozšíření levnějšího a déle
účinkujícího metamfetaminu bylo zneužívání kokainu v porovnání s výše uvedenými
látkami jen malým problémem.
Po revoluci také pokračoval trend zvyšující se obliby konopí. Zpočátku byly zdrojem
drogy zejména domácí zahrádky, ovšem i tento trh začaly plnit dovážené produkty.
Nabídka konopných drog se rozrostla jednak o marihuanu dováženou zejména
z jihovýchodní Asie, jednak o hašiš, který na naše území putoval z arabských zemí,
zejména Maroka. Drogy obsahující THC se v průběhu 90. let rychle rozšířily mezi
mladými lidmi a objevily se zde i první snahy je legalizovat. Pěstování se v novém
tisíciletí postupně přesunulo do kvalitně vybavených pěstíren, přičemž vzhledem ke stále
rostoucí oblibě drogy, která se svým podílem na drogové kriminalitě postupně
vyrovnávala metamfetaminu, začala být dovážena i ze západu Evropy. Zhruba od roku
2005 začal na našem území strmě stoupat počet osob s vietnamským původem věnujících
se indoorovému pěstování konopí.
Mezi mladými lidmi ve velkých městech se od počátku nového tisíciletí výrazněji
rozšířilo zejména LSD nebo extáze, často distribuované na tanečních akcích, v barech či
klubech. Z trhu naopak začaly postupně mizet léky, z nichž přetrvával zájem hlavně
o prekursory s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu. V případě zneužívání těkavých látek
pak nedošlo k výraznějšímu posunu.
Na přelomu let 2009 a 2010 se začaly ve větší míře objevovat tzv. „designer drugs“,
tedy látky s obdobnými účinky jako ty nelegální, ovšem z pohledu zákona neznámé a tedy
neregulované. Velké popularity nabyl např. stimulant mephedron, přičemž zakoupit ho
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bylo možné prostřednictvím zahraničních, a posléze i českých internetových obchodů,
jakožto koupelovou sůl či hnojivo.49
Výraznou změnu trestního zákona v oblasti regulace drogové kriminality přinesla
novela č. 175/1990 Sb., která reflektovala ustanovení Úmluvy o nedovoleném obchodu
s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 v podobě zpřísnění sankcí, zejména
v případě

kriminality

páchané

organizovanými

skupinami,

a rovněž v souladu

s mezinárodními úmluvami OSN50 zavedla do trestního zákona pojmy „omamné
a psychotropní látky“, které nahradily souhrnný pojem „omamný prostředek“. Novela
navíc zvýšila ochranu osob mladších 18 let, když spáchání trestného činu na takové osobě
bylo zahrnuto do kvalifikovaných skutkových podstat. S novelou byl také do trestního
práva zaveden širší pojem „návyková látka“, který se vedle obecné části promítl i do
ustanovení zvláštní části zákona, např. § 201 - Ohrožení pod vlivem návykové látky
a 201a - Opilství. Samotné požívání omamných a psychotropních látek zůstalo nadále
beztrestné.
V případě § 187 došlo v rámci vymezení základní skutkové podstaty hned k několika
změnám. Ustanovení se nově vztahovalo rovněž na průvoz látky, což byl jeden z výsledků
mezinárodní snahy o boj proti přeshraničnímu pohybu drog. Naopak k určité liberaci došlo
v případě přechovávání drogy, které bylo nadále trestným jen v případě, že byla určena
pro jinou osobu. Rozhodným faktorem pro posouzení skutku pak nadále v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 zůstávalo především množství drogy, když se o trestný čin mělo
jednat v souladu s judikatorním výkladem pouze v případě, že celkové množství drogy
bylo schopno ohrozit život nebo zdraví lidí. 51 Sankce u základní skutkové podstaty se
zvýšila na 3 roky, kvalifikované skutkové podstaty byly rozčleněny do dvou odstavců,
přičemž odnětím svobody na 2 až 10 let bylo trestáno spáchání činu ve prospěch
organizované skupiny či ve větším rozsahu, na osobě mladší 18 let, byl-li činem získán
značný prospěch nebo způsobena těžká újma na zdraví. Spácháním trestného činu „ve
větším rozsahu“ se rozumí situace, kdy je stupeň nebezpečí posuzovaného jednání značně
49 Mephedron, droga roku 2010 [online]. Národní protidrogová centrála SKPV PČR, 2010 - [cit. 14. 3.
2018]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/mephedron-droga-roku-2010.aspx
50 Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1965 a Úmluva o psychotropních látkách z roku 1989.
51 ŠTABLOVÁ, Renata a kol. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie ČR, 1997. Str. 64.
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vysoký. V případě ustanovení § 187 trestního zákona tak bylo třeba posoudit množství
látky, její druh, kvalitu atd.52 Způsobení těžké újmy na zdraví více osob nebo smrti
a spáchání činu ve spojení s nadnárodní organizovanou skupinou bylo trestáno odnětím
svobody na 8 až 15 let.
K úpravám základní skutkové podstaty ustanovení § 188 došlo, když se nadále
vztahovalo na předmět „určený“ k nedovolené výrobě drogy a nikoli k výrobě pouze
„způsobilý“. Bylo rovněž přikročeno ke zvýšení trestu odnětí svobody až na 3 roky.
Kvalifikované skutkové podstaty zahrnovaly spáchání trestného činu ve větším rozsahu
a získání značného prospěchu, trestané odnětím svobody na 1 až 5 let, a spáchání činu
na osobě mladší 18 let, jenž bylo trestáno odnětím svobody na 2 až 8 let.
Novela nadto do zákona zařadila prostřednictvím § 188a trestný čin šíření
toxikomanie. Toho se měl dopustit ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky
než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje
nebo šíří. Jednání mohlo být postiženo odnětím svobody až na 1 rok, zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem, v případě spáchání na osobě mladší 18 let odnětím svobody až
na 3 roky. Toto ustanovení mělo postihovat jakékoliv jednání, které v jiném vzbuzuje či
utvrzuje rozhodnutí užívat návykovou látku, nebo jednání spočívající v usnadnění přístupu
k návykovým látkám.
K druhé

velké

změně

v oblasti

úpravy

drogových

trestných

činů

došlo

prostřednictvím zákona č. 112/1998 Sb., který dále zvýšil sankce odnětí svobody a zavedl
některé nové pojmy, konkrétně „přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku“
a „prekursor“. V souvislosti s mezinárodními úmluvami, jimiž byla Česká republika
vázána, došlo také k opětovné kriminalizaci jednání spočívajícím v přechovávání drogy
pro sebe, nezanedbatelným důvodem byla také snaha postihnout distributory, kterým
nebylo možné prokázat úmysl přechovávat drogu pro jiného. Na tuto novelu také navázalo
s účinností od 1. ledna 1999 přijetí zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který
nahradil podzákonné předpisy, na něž odkazovalo ustanovení § 195 trestního zákona.
52 ŠÁMAL, Pavel; PÚRY, František; RIZMAN Stanislav. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck,
2004. Str. 1153 - 1160.
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Novela upravila základní skutkovou podstatu § 187, když upřesnila další způsoby
nedovoleného nakládání s látkami v podobě nabízení, zprostředkování a prodeje a zařadila
mezi tyto látky právě přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku
a prekursory. Trest odnětí svobody byl zvýšen na 1 rok až 5 let. Kvalifikované skutkové
podstaty byly rozčleněny do tří odstavců, přičemž vyšší ochrana se nově týkala osob
mladších 15 let, když spáchání trestného činu na takové osobě bylo, společně se získáním
značného prospěchu a způsobením těžké újmy na zdraví,53 trestáno v rámci odst. 3
odnětím svobody na 8 až 12 let. Způsobení těžké újmy na zdraví více osob nebo smrti,
spáchání činu ve spojení s nadnárodní organizovanou skupinou a získání prospěchu
velkého rozsahu bylo trestáno odnětím svobody na 10 až 15 let.
Zcela novým bylo ustanovení § 187a trestního zákona, které se týkalo právě
přechovávání omamných a psychotropních látek či jedů pro sebe.54 Trestnost takového
jednání byla nicméně podmíněna tím, že látka musí být přechovávána v množství větším
než malém, čímž měl být vyloučen trestně právní postih narkomanů držících jen malé
množství látky určené pro užití v blízké době (tzv. spotřební držba). Rozhodné množství
u jednotlivých látek nebylo zákonem stanoveno, a tak byl výklad pojmu „množství větší
než malé“ ponecháno na soudech.55 Vedle judikatury upravovaly orientační hodnoty
nejčastěji se vyskytujících drog pro účely postupu jiných orgánů činných v trestním řízení
např. pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Naplnění základní skutkové
podstaty bylo trestáno odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem, spáchání
trestného činu ve větším rozsahu bylo sankcionováno odnětím svobody na 1 až 5 let.
Základní skutková podstata obsažená v ustanovení § 188 se nově vztahovala i na
předmět určený k nedovolené výrobě přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní
53 Spáchání trestného čina na osobě mladší 18 let nebo v rámci organizované skupiny či ve větším rozsahu
bylo nadále dle ustanovení odst. 2 trestáno odnětím svobody na 2 až 10 let.
54 Ustanovení se tedy, na rozdíl od § 187, nevztahovalo na přípravky obsahující omamnou nebo
psychotropní látku a prekursor.
55 Dle usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. února 2000, sp. zn. 4 To 23/2000, je
za množství větší než malé třeba považovat „takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní
látky nebo jedu, které vícenásobně - podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti
jednotlivých látek - převyšuje běžnou dávku průměrného konzumenta. Při posuzování otázky, zda je naplněn
tento zákonný znak, nelze činit rozdíl mezi prvokonzumentem a uživatelem těchto látek v pokročilém stadiu
závislosti“.
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látku, přičemž trest odnětí svobody byl navýšen na 1 až 5 let. Kvalifikované skutkové
podstaty byly sjednoceny do odst. 2 a trestány odnětím svobody na 2 až 10 let.
Základní skutková podstata trestného činu šíření toxikomanie se žádným způsobem
nezměnila, došlo pouze ke zvýšení možné délky trestu odnětí svobody až na 3 roky,
v případě spáchání trestného činu na osobě mladší 18 let na 1 až 5 let. Zákonem
č. 134/2002 Sb. byla kvalifikovaná skutková podstata rozšířena o spáchání trestného činu
„tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem“.
V souvislosti s přijetím zákona o návykových látkách došlo také ke změně ustanovení
§ 195 trestního zákona, jehož odst. 1 nově stanovil, že „co se považuje za omamné látky,
psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku nebo
za prekursory, stanoví zvláštní zákon“. Seznam těchto látek, jakož i všechny náležitosti
zacházení s nimi byly tedy nově obsaženy v zákoně o návykových látkách, resp. jeho
přílohách č. 1 až 9. K 1. dubnu 2006 pak byla příloha č. 9 obsahující seznam prekursorů
nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února
2004 o prekursorech drog. Do přijetí trestního zákoníku již k výraznějším změnám
legislativy v souvislosti s drogovou kriminalitou nedošlo.
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3 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY V ČR
3.1

TRESTNÍ ZÁKONÍK
Trestní zákon prošel od 90. let řadou novel, které se snažily zohlednit polistopadový

vývoj společnosti a zároveň reagovat na aktuální stav a vývoj kriminality, ovšem
prostřednictvím těchto předpisů se nepodařilo beze zbytku odstranit některá východiska,
jimiž bylo formování trestního zákona v době jeho vzniku poznamenáno.56 Trestní
zákoník, účinný od 1. ledna 2010, se tak měl stát normou odpovídající výše uvedeným
požadavkům nejen co do textu jednotlivých ustanovení, nýbrž v rámci celé své koncepce
a principů, na nichž je postavena.
Ve vztahu k drogové kriminalitě došlo s přijetím trestního zákoníku k naplnění
dalších požadavků stanovených mezinárodními úmluvami a evropskými předpisy, které se
projevily v konstrukci skutkových podstat jednotlivých trestných činů, jakož i ve výši
a druhu ukládaných sankcí. V první řadě došlo k vytvoření nové skutkové podstaty
postihující pěstování rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, jenž
bylo v rámci staré úpravy postihováno dle ustanovení § 187a. Požadavky praxe se
projevily např. v přísnějším postihu recidivistů, rozdělení drog na „měkké“ a „tvrdé“ nebo
novém přístupu k pojmům vymezujícím rozsah trestné činnosti.
Na drogovou kriminalitu dopadají ustanovení § 283 - 287 trestního zákoníku,
v platném znění, která jsou zařazena v rámci hlavy VII. mezi trestné činy obecně
nebezpečné.57 V souladu s § 14 zákona58 se jedná o přečiny i zločiny, včetně zločinů zvlášť
závažných. Ty jsou doplněny o společná ustanovení § 289 zákona.
3.1.1 NEDOVOLENÁ

VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI
LÁTKAMI A S JEDY

Trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy dle ustanovení § 283 trestního zákoníku se dopustí, „kdo neoprávněně
56 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
57 Taková trestná činnost je charakterizována jako ohrožovací, přičemž k jejímu dokonání postačí pouhé
ohrožení chráněného zájmu. Pokud takový trestný čin přeroste v poruchu, zpravidla je to podmínkou použití
vyšší sankce.
58 „Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou
podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let“.
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vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří
nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed“, a v porovnání s trestním
zákonem tak nedošlo ve vymezení základní skutkové podstaty k žádné změně, a to ani co
do výše trestu odnětí svobody, jenž může být uložen v délce od 1 roku do 5 let. Vedle
trestu odnětí svobody může být samostatně uložen peněžitý trest.59
Aby byla naplněna skutková podstata trestného činu, musí k popsanému jednání dojít
„neoprávněně“,

tedy

v rozporu

s předpisy

upravujícími

náležitosti

nakládání

s vymezenými látkami, a to ve vztahu k samotné činnosti nebo osobě činnost provádějící.
V případě výroby, dovezení, vyvezení a provezení dopadá ustanovení, na rozdíl
od přechovávání, i na případy, kdy pachatel jedná za účelem uspokojení vlastní potřeby.
Výslovně ve vztahu k uspokojení potřeby jiné osoby pak zákon podává pouze
demonstrativní výčet, když postihuje nabídku, zprostředkování, prodej nebo jiný způsob
opatření látky jinému. Takovým může být jakékoli jednání, a to včetně protiprávního,
např. krádeže.60 Svým způsobem specifickou formou jednání je zprostředkování, při
kterém postačí, že pachatel umožnil kontakt mezi osobou poskytovatele a příjemce
a s látkou vůbec nemusel přijít do styku. Přechováváním se rozumí držení drogy, přičemž
není třeba mít ji přímo u sebe, ale postačí mít ji ve své moci.61
Společenskou škodlivost popsaného jednání reflektuje to, že zákon nestanovil
minimální množství látky, které by oddělovalo trestný čin od přestupku, nicméně
ustanovení je třeba vykládat v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe dle
ustanovení § 12 odst. 2 zákona. 62 Větší množství látky může být naopak okolností
podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Kvalifikované skutkové podstaty jsou rozděleny do odstavců 2 až 4. Odnětím
svobody na 2 až 10 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin:
59 Trestní zákoník navázal na koncepci ukládání tzv. hlavních a vedlejších trestů prostřednictvím ustanovení
§ 53.
60 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 2860 - 2880.
61 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 2881 - 2888.
62 „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu“.
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„jako člen organizované skupiny,63 ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen
nebo potrestán, ve značném rozsahu, nebo ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství
větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let“. Okolností podmiňující užití vyšší
trestní sazby se tak nově stala speciální recidiva, která dopadá na osoby odsouzené, resp.
trestané, pro tento trestný čin. Toto ustanovení ovšem nedopadá na pachatele, na kterého
se v důsledku vykonání trestu či jiných skutečností hledí, jako by nebyl odsouzen. Uložení
vyšší trestní sazby při spáchání trestného činu na dítěti je podmíněno určitým minimálním
množstvím látky představujícím vyšší společenskou škodlivost.
V souladu s ustanovením odst. 3 bude odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo
propadnutím majetku pachatel potrestán: „způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví,64 spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo spáchá-li takový čin ve větším
rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let“. Pachatel tak naplní kvalifikovanou skutkovou
podstatu trestného činu nejen na základě prospěchu, který trestným činem získal, ale již
samotného úmyslu takový prospěch získat. Úmysl pachatele je možno v souladu
s důvodovou zprávou dovozovat na základě množství drogy. Pro posouzení výše
prospěchu se užije ustanovení § 138 odst. 1 a 2, přičemž značným prospěchem se rozumí
částka nejméně ve výši 500.000 Kč.
Dle ustanovení odst. 4 bude odnětím svobody na 10 až 18 let nebo propadnutím
majetku pachatel potrestán: „způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu
na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo spáchá-li takový čin ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více státech“.

63 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985 sp. zn. 11 To 51/85 je „předpokladem pro
naplnění znaku „organizovaná skupina“, aby šlo nejméně o tříčlenné sdružení trestně odpovědných osob,
jejich vzájemná součinnost na realizované trestné činnosti by navíc vykazovala takovou míru plánovitosti
jejího průběhu a tomu odpovídající podrobné rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých pachatelů, že by tyto
okolnosti význačně zvyšovaly pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, a tím i jeho
nebezpečnost pro společnost“.
64 V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 trestního zákoníku.
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3.1.2 PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU
Trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu se dle ustanovení
§ 284 odst. 1 trestního zákoníku se dopustí, „kdo neoprávněně pro vlastní potřebu
přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo
psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho
stereochemickou variantu (THC)“ nebo dle odst. 2 „neoprávněně pro vlastní potřebu
přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed
v množství větším než malém“. Takové jednání je trestáno odnětím svobody až na 1 rok,
resp. 2 roky při naplnění skutkové podstaty vymezené v rámci odst. 2, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci.
Jak bylo uvedeno výše, do skutkové podstaty bylo promítnuto praxí požadované
dělení drog s ohledem na míru negativních společenských a zdravotních dopadů, které
s sebou jejich zneužívání nese. Úmysl legislativně rozdělit drogy do více kategorií byl
prezentován v rámci usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177
k projektu Analýza dopadů novelizace drogové legislativy, usnesení ze dne 22. ledna 2003
č. 88 a usnesení ze dne 21. července 2003 č. 753.65 Samotné konopí a pryskyřice z konopí
jsou zařazené v příloze 3 nařízení vlády o seznamech návykových látek. Dalšími látkami,
na které se privilegovaná skutková podstata ustanovení odst. 1 vztahuje, jsou kanabinoidy,
mezi které se řadí právě látka THC včetně všech jejich izomerů a stereochemických
variant. Ty jsou obsaženy v seznamech psychotropních látek v příloze 4 a 5 nařízení.
Všechny ostatní omamné a psychotropní látky jsou zahrnuty v rámci negativního
vymezení do odst. 2.
Aby se jednalo o trestný čin a ne jen o přestupek, musí být množství přechovávané
látky „větší než malé“. Trestní zákoník prostřednictvím § 289 odst. 2 zmocnil vládu
k vymezení tohoto pojmu, nicméně tuto část ustanovení, včetně předmětné části
prováděcího nařízení vlády č. 467/2009 Sb., zrušil Ústavní soud nálezem ze dne
23. července 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/1266 a vymezení bylo ponecháno na judikatuře.
65 ZEMAN, Petr; ŠTEFUNKOVÁ, Michaela; TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. Drogová kriminalita a trestní
zákoník. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Str. 42.
66 Ústavní soud poukazoval zejména na čl. 39 Listiny ve spojení s čl. 78 Ústavy, dle kterého může pouze
zákon stanovit, jaké jednání je trestným činem. V souladu s tím není přípustné, aby se na vymezení takového
jednání podílela exekutiva. Je možné prostřednictvím podzákonných předpisů zákonnou úpravu trestných
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Stanovení hodnoty považované za „množství větší než malé“ tvoří zároveň výchozí
úroveň pro další zákonem vymezené hranice v podobě „většího, značného a velkého
rozsahu“. Soudy by měly při posouzení množství drogy aplikovat stanovisko trestního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. března 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013 reagující na výše
zmíněný nález Ústavního soudu vymezením orientačních hranic „množství většího než
malého“ pro jednotlivé druhy drog s ohledem na celkovou hmotnost látky a koncentraci
účinné látky. Dle stanoviska má soud rovněž posoudit, zda „šlo o prvokonzumenta či
uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující
míru ohrožení života nebo zdraví uživatele“, což by mělo vyloučit mechanickou aplikaci
orientačních hodnot. Jako hlavní kritérium pro posouzení rozsahu trestného činu se užívá
množství účinné látky v droze a v případě, kdy to není možné zjistit, anebo jde o hodnotu
hraniční, přistupuje se k dalším kritériím. Tím se pro účely tohoto ustanovení rozumí
celkové množství drogy, pro účely ustanovení § 283 se užívají i další kritéria jako výše
peněžní částky, kterou pachatel za distribuci utržil, okruh osob, kterým byla látka určena
atd.67 Další hranice v podobě „většího, značného a velkého rozsahu“ jsou v souladu
s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2013, sp. zn. 15 Tdo 1003/2012,
odstupňovány v podobě násobků hranic „množství většího než malého“, přičemž
„základem pro „větší rozsah“ je desetinásobek množství většího než malého, pro „značný
rozsah“ je desetinásobek takto určeného většího rozsahu a pro „velký rozsah“ je
desetinásobek takto určeného značného rozsahu“.
Kvalifikované skutkové podstaty vymezené odst. 3 a 4 již druhy látek ve vztahu
k sankci nijak nerozlišují. Spáchání trestného činu uvedeného v odst. 1 nebo 2 ve větším
rozsahu je trestáno odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitým trestem, ve
značném rozsahu odnětím svobody na 2 až 8 let.
3.1.3 NEDOVOLENÉ

PĚSTOVÁNÍ
PSYCHOTROPNÍ LÁTKU

ROSTLIN

OBSAHUJÍCÍCH

OMAMNOU

NEBO

Ustanovení § 285 vymezuje v návaznosti na diferenciaci konopných drog a ostatních
omamných a psychotropních látek („měkkých“ a „tvrdých“ drog) novou skutkovou
činů zpřesňovat (např. zpřehledňovat či zpřístupňovat mezinárodní úpravu), ovšem ustanovení § 289 odst. 2
bylo předmětným nařízením vlády přímo doplňováno, protože zákon nestanovil žádné vodítko, jak při
stanovení „množství většího než malého“ postupovat.
67 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2017, sp. zn. 11 Tdo 1419/2016.
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podstatu, která analogicky k ustanovení § 284 zavádí postih osob, které drogu pěstují
pro svou vlastní spotřebu.68 Oproti tomu pěstování za účelem prodeje, případně jiné formy
distribuce, může být postiženo jako pokus trestného činu nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami dle § 283. Trestného činu dle § 285
odst. 1 trestního zákoníku se dopustí „kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje
v množství větším než malém rostlinu konopí“ nebo dle odst. 2 „kdo neoprávněně pro
vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než
uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku“. Takové jednání
může být sankcionováno odnětím svobody až na šest měsíců, resp. 1 rok při naplnění
skutkové podstaty vymezené v rámci odst. 2, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
Pěstováním se rozumí činnost spočívající v zasazení rostliny a následná péče o ni
do doby, než bude sklizena. Další procesy zpracování již mohou být hodnoceny jako
výroba. Problematickým je posouzení samotného usušení konopí, které v souladu se
stanoviskem Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2014, sp. zn. Tpjn 300/2014, může být
posouzeno jako výroba, naopak v usnesení ze dne 21. října 2009, sp. zn. 4 Tdo 917/2009,
vyslovil Nejvyšší soud názor, že jde o pouhou konzervaci omamné látky, kterou nelze
s pojmem výroby ztotožnit.69 Ustanovení odst. 1 se vztahuje na pěstování rostliny konopí,
tedy jakékoliv rostliny z čeledi Cannabis70 za předpokladu, že koncentrace THC přesahuje
zákonem stanovený limit, odst. 2 zahrnuje ostatní rostliny a houby vymezené nařízením
vlády č. 455/2009 Sb. dle § 289 odst. 3 zákona. 71 Nařízení rovněž stanovuje „množství
větší než malé“ na více než 5 kusů rostlin a 40 kusů hub. Judikatura ovšem stanovila, že
„materiální znak takového činu však nemusí být naplněn, jestliže byla rostlina konopí
setého pěstována a dále zpracovávaná výlučně pro potřeby alternativní léčby určitého
onemocnění pěstitele“.72 Nicméně k tomu je třeba dodat, že právní názor vychází z tzv.
materiálního pojetí trestného činu, pro které bylo podstatným posouzení stupně
společenské nebezpečnosti dle ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákona. Současná úprava

68 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
69 ZEMAN, Petr. „Výroba“ konopí z konopí?. Trestněprávní revue 9/2015.
70 Definici podává ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. c) Jednotné úmluvy o omamných látkách.
71 Těmi je kokainovník pravý a houby obsahující psylocibyn a psilocin.
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tento institut nezná, je tak třeba posoudit společenskou škodlivost činu ve smyslu § 12
odst. 2 trestního zákoníku.73
Nedovolené pěstování rostliny či houby ve větším rozsahu může být trestáno dle
odst. 3 odnětím svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem, pěstování v rozsahu
značném pak odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let v souladu s odst. 4. Zde se
v posouzení rozsahu postupuje podle obdobných pravidel, jako v případě § 283 a 284.
3.1.4 VÝROBA

A DRŽENÍ PŘEDMĚTU
A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU

K NEDOVOLENÉ

VÝROBĚ

OMAMNÉ

Trestného činu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné
a psychotropní látky a jedu dle § 286 trestního zákoníku se dopustí „kdo vyrobí, sobě nebo
jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě
omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní
látku, nebo jedu“ a za takové jednání může být potrestán odnětím svobody až na 5 let,
peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Vymezená skutková podstata má mnoho společného s přípravou trestného činu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami dle § 283,
avšak ta se vztahuje pouze na případy, kdy jednání pachatele směřuje k individuálně
určenému trestnému činu.74 Naproti tomu § 286 postihuje nakládání s vymezenými
předměty bez vztahu ke konkrétnímu trestnému činu, přičemž úmysl pachatele se dále
musí vztahovat ke skutečnosti, že se jedná o předmět „určený“ k nedovolené výrobě.
Co se týče nakládání s prekursory, ustanovení § 286 se vztahuje pouze na výrobu,
opatření a přechovávání oprávněné, tedy v souladu s právními předpisy, a to vzhledem
k tomu, že neoprávněné nakládání s nimi postihuje § 283. Jinými předměty určenými
k výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo
psychotropní látku, nebo jedu mohou být jakékoliv přístroje, pomůcky či látky způsobilé
a zároveň určené k nedovolené výrobě. Přitom takový předmět nemusí být určen výlučně
72 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008.

73 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges,
2016. Str. 419.
74 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 2896 - 2899.
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k výrobě, ani pro ni nemusí být klíčový. Vzhledem ke skutečnosti, že vymezení předmětů
je značně široké, je vždy nutné posuzovat konkrétní závažnost výroby, opatření či
přechovávání daného předmětu.75 Stejným způsobem je třeba posuzovat také minimální
množství prekursorů, případně jiných látek zakládající případnou trestnost činu.
Odnětím svobody na 2 až 10 let bude potrestán, kdo spáchá trestný čin „jako člen
organizované skupiny, ve značném rozsahu, ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo získá-li
činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch“. Pro vymezení „většího a značného
rozsahu“ je nutné postupovat individuálně s ohledem zejména na možnosti užití předmětu,
jeho rozšíření, množství, zastupitelnost atd.76
3.1.5 ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE
Trestného činu šíření toxikomanie dle ustanovení § 287 trestního zákoníku se dopustí
„kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje
anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří“, přičemž zákonem
stanovenou sankcí je trest odnětí svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti.
Na rozdíl od výše uvedených ustanovení, toto pracuje pouze s pojmem „jiné
návykové látky než alkohol“, a tedy v souladu s definicí podanou ustanovením § 130
zákona dopadá vedle látek omamných a psychotropních také na „ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti
nebo sociální chování“. Těmi je nutno v souladu s judikaturou rozumět zejména designer
drugs, ředidla, čisticí prostředky, technické kapaliny, léčivé přípravky atd., přičemž není
podmínkou, aby tyto látky byly způsobilé vyvolat u uživatele návyk a bez ohledu
na právní režim opatřování nebo nakládání s takovými látkami.77
Ustanovení dopadá na jakoukoliv činnost způsobilou rozšířit okruh osob
zneužívajících návykové látky, přičemž není rozhodujícím, zda byly dotčené osoby tímto
jednáním skutečně ovlivněny. Jeho účelem je přitom dle důvodové zprávy ochrana
75 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges,
2016. Str. 420.
76 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges,
2016. Str. 420.
77 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges,
2016. Str. 190.
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společnosti proti možnému ohrožení návykovými látkami a nikoliv postih jednání
směřujícího ke zmírnění negativních dopadů, které s sebou toxikomanie nese. Např.
předcházení šíření infekčních onemocnění prostřednictvím bezplatné výměny injekčních
stříkaček a jehel tak skutkovou podstatu trestného činu nenaplňuje.
Trestem odnětí svobody na 1 až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin „jako člen organizované skupiny, vůči dítěti, nebo tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“, kdo
spáchá čin vůči dítěti mladšímu 15 let, bude potrestán odnětím svobody na 2 až 8 let.

3.2

PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S TRESTNĚ PRÁVNÍ ÚPRAVOU
Trestní zákoník odkazuje prostřednictvím ustanovení § 289 v souvislosti s drogovou

kriminalitou na několik dalších zákonných i podzákonných předpisů. Konkrétně zmiňuje
zákon o návykových látkách a nařízení vlády č. 455/2009 Sb., k tomu je třeba počítat také
další předpisy, na které odkazuje zákon o návykových látkách, včetně přímo použitelných
předpisů evropského práva.
Jak bylo uvedeno v kapitole 1, zákon o návykových látkách vymezuje v souladu
s ustanovením § 289 odst. 1 pojmy, se kterými trestní zákoník pracuje, a to buď přímo,
nebo odkazem na jiný předpis, jako je tomu v případě prekursorů. Zákon upravuje
podmínky nakládání s omamnými a psychotropními látkami, pro které užívá souhrnné
označení „návykové látky“, a přípravky obsahujícími omamné a psychotropní látky,
stanovuje podmínky zacházení s těmito látkami, přičemž se zaměřuje zejména
na náležitosti skladování, dopravy, označení, ohlašovací povinnost osob zacházejících
s těmito látkami a podmínky udělení povolení k zacházení, vývozu a dovozu těchto látek.
Dále upravuje náležitosti pěstování konopí a máku (věnuje se především pěstování konopí
pro léčebné použití), rovněž vymezuje přestupky a možné sankce 78 a v rámci poslední
hlavy zákona je upravena součinnost a působnost orgánů státní správy, především
Ministerstva zdravotnictví.

78 V souvislosti s rekodifikací přestupkového práva, ke které došlo loňského roku, byl rozšířen výčet
přestupků nepodnikajících fyzických osob.

37

Vnitrostátní úprava zacházení s prekursory byla v důsledku přijetí přímo použitelných
evropských předpisů79 přesunuta do samostatného předpisu, zákona o prekursorech drog, a
to zejména za účelem zpřehlednění úpravy a prohloubení některých institutů, které se
k této problematice vztahují.80 Zákon o prekursorech drog upravuje především nezbytné
náležitosti v souvislosti s udělením licence a registrací k činnostem s uvedenými látkami,
pravidla vývozu a dovozu, skladování, dopravy a obchodu, oznamovací povinnost, vedení
záznamů o zacházení s uvedenými látkami, přestupky a sankce, jakož i působnost
správních orgánů. Zákon nadto obsahuje ustanovení zmocňující vládu ke stanovení
seznamu výchozích a pomocných látek, prostřednictvím kterého lze reagovat na výskyt
nových prekursorů mimo rámec evropského práva. Evropské předpisy týkající se
prekursorů se zaměřují zejména na náležitosti dokumentace, označování a vývozu
a dovozu, včetně povolení.

3.3

VYBRANÉ NEDOSTATKY SOUČASNÉ ÚPRAVY
Za dobu účinnosti trestního zákoníku bylo odbornou veřejností poukázáno na některé

nejasnosti

pramenící

z jednotlivých

ustanovení

zákona,

podzákonných předpisů

i judikatury. Předmětem debaty se tak staly především kritéria a hranice zakládající
trestnost činu, resp. důvodnost užití vyšší trestní sazby, nejasnosti ohledně možného
sčítání množství drogy v rámci výkladu ustanovení § 116 o pokračování v trestném činu
nebo reflexe rozdělení drog na tvrdé a měkké.
Problémem, kterému je věnována pravděpodobně největší pozornost, je posuzování
množství drogy. Jak bylo uvedeno výše, soudy se řídí stanoviskem Nejvyššího soudu,
sp. zn. Tpjn 301/2013, stanovujícím určité orientační hodnoty celkového množství drogy
a účinné látky v ní odpovídající hodnotě „množství většího než malého“. Toto stanovisko
se snaží reflektovat skutečnost, že množství drogy užité v rámci jedné dávky je značně
individuální, když za „množství větší než malé“ označuje takové, které převyšuje dávku
potřebnou pro uživatele vzhledem ke stupni jeho závislosti, případně jiným skutečnostem
79 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog,
nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu
s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi a nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne
27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro
sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
80 Důvodová zpráva k zákonu č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog.
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ovlivňujících míru ohrožení života nebo zdraví uživatele. Mimo to je ovšem za „množství
větší než malé“ označeno „takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní
látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí
ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta“,
přičemž onen „obvyklý konzument“, na kterého se mají vztahovat dané orientační
hodnoty, již žádným způsobem vymezen není, a ty tak postrádají jakoukoliv výpovědní
hodnotu. Pokud by se tyto hodnoty vztahovaly na osobu silně závislou, mohlo by jít
v případě její běžné dávky až o stonásobek běžné dávky prvokonzumenta.81 Tento problém
se samozřejmě nejpalčivěji projevuje při posuzování množství dosahujícího hraničních
hodnot. Potřebnou individualizaci v souladu s požadavky stanoviska tak, jak jsou
nastaveny nyní, je schopen naplnit pouze znalecký posudek, ovšem ze strany soudů
dochází často k mechanické aplikaci orientační hodnot vymezených stanoviskem.
Problém rovněž představuje určování „množství většího než malého“ na základě
koncentrace, resp. množství, účinné látky v droze. Obviněnému je třeba prokázat ve
vztahu k tomuto množství úmysl, ovšem zdaleka ne vždy lze předpokládat, že zná
koncentraci účinné látky, která může být v závislosti na konkrétní dávce značně
proměnlivá. Např. v případě marihuany může uživatel nejdříve držet drogu obsahující
např. 5 % THC, a následně s obsahem 20 % THC, aniž by si toho byl vědom (minimálně
do té doby, než ji užije). Pro stanovení „množství většího než malého“ ve vztahu
s celkovému množství drogy jde však o podstatný rozdíl.
Dle mého názoru je také nešťastným odstupňování „většího, značného a velkého
rozsahu“ jako násobků „množství většího než malého“, a to konkrétně s ohledem na znění
§ 284 a 285. Zákon prostřednictvím odst. 1 a 2 těchto ustanovení rozlišuje společenskou
škodlivost držení a pěstování pro vlastní potřebu v závislosti na konkrétní látce, avšak
spáchání trestných činů ve větším nebo značném rozsahu trestá stejně bez ohledu na to,
o jakou látku či rostlinu se jedná. Takové formulaci dle mého odpovídá výklad, který
nevnímá pojem „rozsahu“ pouze jako stupně „množství většího než malého“, nýbrž
komplexněji, a pokud byl úmysl zákonodárce skutečně takový, mělo by se dělení drog na
„měkké“ a „tvrdé“ projevit i v odst. 3 a 4 těchto ustanovení.
81 VIDRNA, Jan; VNUČKA, Jan; POPOV, Petr. Větší než malé množství nejistoty. Trestněprávní revue
2/2017.
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4 STAV A VÝVOJ DROGOVÉ KRIMINALITY V LETECH 2010 - 2016
Pro vytvoření představy o stavu a vývoji drogové kriminality v posledních letech
mohou sloužit zejména údaje prezentované ve statistické části Výročních zpráv Národní
protidrogové centrály SKPV PČR, Statistických ročenek kriminality Ministerstva
spravedlnosti ČR nebo Statistické přehledy kriminality Policejního prezidia ČR. Údaje
získané z těchto zdrojů pak kombinují Výroční zprávy o stavu ve věcech drog publikované
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, ze kterých vycházím
v podkapitole věnující se obecným údajům o drogové kriminalitě. Co se týče podkapitol
zaměřených na obecné údaje o pachatelích a vývojové trendy kriminality v souvislosti
s vybranými látkami, zde prezentované údaje pocházejí z Výročních zpráv Národní
protidrogové centrály SKPV PČR.
Je třeba zdůraznit, že různé zdroje se mohou lišit v důsledku rozdílné metodiky
vykazování trestné činnosti v resortních statistikách, případně časového posunu
u jednotlivých sledovaných ukazatelů.82

4.1

STATISTICKÉ ÚDAJE O DROGOVÉ KRIMINALITĚ

4.1.1 OBECNÉ ÚDAJE O KRIMINALITĚ
Přestože počet všech zjištěných trestných činů na území České republiky v průběhu
sledovaného období výrazně klesl, celkový počet zjištěných drogových trestných činů
narostl o více než 75 %, přičemž k tomu došlo v letech 2010 až 2014 a od té doby se
hodnota výrazně nezměnila. V souvislosti s tím samozřejmě pravidelně narůstal podíl,
který měla drogová kriminalita na všech zjištěných trestných činech z původního 1 % na
2,6 %. K tomu je ovšem nutné dodat, že drogová kriminalita se jako tzv. kriminalita bez
oběti vyznačuje vyšší mírou latence než jiné druhy trestné činnosti, a proto lze
předpokládat, že její skutečný podíl na kriminalitě páchané na území České republiky je
vyšší.

82 ZEMAN, Petr; ŠTEFUNKOVÁ, Michaela; TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. Drogová kriminalita a trestní
zákoník. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Str. 83.

40

Tabulka 1: Celkový počet zjištěných drogových trestných činů v porovnání se všemi zjištěnými trestnými
činy na našem území v letech 2010 - 2016 dle Policejního prezidia Policie ČR
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zjištěné TČ

313 387

317 177

304 528

325 366

288 660

247 628

217 927

Drogové TČ

3 179

3 834

4 032

5 117

5 597

5 549

5 564

Podíl DTČ

1%

1,2 %

1,3 %

1,6 %

1,9 %

2,2 %

2,6 %

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Str. 204

Stejně tak je pro období charakteristický výrazný nárůst osob stíhaných,
obžalovaných a odsouzených v souvislosti s pácháním drogové trestné činnosti. Počet
odsouzených osob narůstal každým rokem poměrně stabilně a v letech 2010 až 2016 se
zvýšil úměrně počtu zjištěných drogových trestných činů o necelých 75 %. Počet
obžalovaných a stíhaných naproti tomu rostl pomaleji, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl
v roce 2015. Lze očekávat, že pokles počtu stíhaných a obžalovaných osob v roce 2016 se
projeví v množství odsouzených v letech následujících.
Tabulka 2: Počet stíhaných, obžalovaných a odsouzených v souvislosti s drogovou kriminalitou v letech
2010 - 2016 dle statistik Ministerstva spravedlnosti
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stíhaní

2 377

2 798

2 593

2 836

3 208

3 659

3 325

Obžalovan
í
Odsouzení

2 152

2 549

2 368

2 615

2 929

3 340

3 058

1 652

1 870

2 079

2 522

2 654

2 708

2 876

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Str. 204

Nejčastěji páchaným trestným činem v rámci zjištěné drogové kriminality je
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle
§ 283 trestního zákoníku, jejíž podíl na celkovém počtu zjištěných trestných činů se
v průběhu sledovaného období pohyboval kolem 80 %. Poměrně stabilní podíl na drogové
kriminalitě měl rovněž nejméně se vyskytující trestný čin šíření toxikomanie dle § 287
trestního zákoníku, který byl výrazněji zaznamenán pouze v roce 2013, a to zejména
v souvislosti s kauzou „growshopy“.83
83 V roce 2013 bylo dle Národní protidrogové centrály SKPV PČR zahájeno celkem 56 trestních řízení,
v rámci kterých byli stíháni provozovatelé obchodů nabízejících kompletní sortiment určený k pěstování,
následnému zpracování a užívání konopí (včetně semen rostliny), jakož i rad, jakým způsobem jej pěstovat.
V souvislosti se svou podnikatelskou činností spočívající rovněž v propagaci takového zboží měli
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Počet trestných činů dle § 283 a 287 trestního zákoníku tak rostl úměrně zvyšujícímu
se počtu všech zjištěných trestných činů. Zvyšující se podíl byl zaznamenán u trestného
činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle § 284 trestního zákoníku,
jehož četnost narostla výrazně v letech 2013 a 2014. Naopak počet zjištěných trestných
činů dle § 285 a 286 trestního zákoníku se, co do hodnot let 2010 a 2016, příliš nezměnil a
jejich podíl na zjištěné drogové kriminalitě úměrně klesl.
Tabulka 3: Počet zjištěných trestných činů a jejich podíl na zjištěné drogové kriminalitě v letech 2010 2016 dle Policejního prezidia Policie ČR
2010

2011

10,8 %

375

9,8 %

433

10,7 %

689

13,5 %

791

14,1 %

696

12,5 %

722

13 %

§ 285

145

4,6 %

168

4,4 %

193

4,8 %

225

4,4 %

204

3,7 %

160

2,9 %

159

2,9 %

§ 286

151

4,8 %

163

4,2 %

3%

163

3,2 %

152

2,7 %

153

2,7 %

126

2,3 %

§ 287

24

Celkem

3179

0,7 %
100 %

31
3834

0,8 %
100 %

120
25
4032

93

0,6 %
100 %

5117

1,8 %
100 %

36
5597

78,9 %

4515

2016

343

77,1 %

4414

2015

§ 284

80,9 %

3947

2014

2516

80,8 %

3261

2013

§ 283

79,1 %

3097

2012

0,6 %
100 %

25
5549

81,4 %

0,5 %
100 %

4509

48
5564

81 %

0,8 %
100 %

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Str. 205

Nejvyšší počet osob byl v rámci sledovaného období zadržen v souvislosti
s nedovoleným nakládáním s metamfetaminem a předměty k jeho výrobě, nicméně četnost
takových trestných činů, jakož i jejich celkový podíl na drogové kriminalitě v roce 2016,
výrazněji klesly, a to zejména jako následek rostoucí trestné činnosti týkající se
konopných drog, především marihuany. Počet osob zadržených pro nedovolené nakládání
s konopnými drogami a předměty k jejich výrobě vzrostl o 85 % a podíl na trestné činnosti
o 10 %. Více než 90 % osob v průběhu celého sledovaného období bylo zadrženo právě
v souvislosti s nedovoleným nakládáním s metamfetaminem či konopnými drogami.
V letech 2015 a 2016 se výrazně zvýšil počet osob zadržených v souvislosti s extází,
naopak v případě heroinu a kokainu se v průběhu let 2010 až 2016 snížil jak poměr
zadržených osob, tak jejich celkový počet.

provozovatelé naplnit skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.
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Tabulka 4: Vývoj počtu osob zadržených pro drogovou trestnou činnost v souvislosti s jednotlivými drogami
a předměty k jejich výrobě v letech 2010 - 2016 dle Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Metamfetamin

1362 54,1 %

1495 54,4 %

1 629 53,4 %

1861 51,4 %

2142 55,1 %

2061 55,1 %

1712 47,2 %

Konopné drogy

896 35,6 %

1063 38,7 %

1242 40,7 %

1552 42,9 %

1552 39,9 %

1449 38,7 %

1660 45,8 %

Heroin

95 3,8 %

61 2,2 %

69 2,2 %

55 1,5 %

32 0,8 %

46 1,2 %

40 1,1 %

Kokain

50 2 %

56 2 %

38 1,3 %

56 1,5 %

48 1,2 %

45 1,2 %

23 0,6 %

Extáze

14 0,6 %

4 0,2 %

11 0,4 %

43 1,2 %

33 0,9 %

66 1,8 %

103 2,8 %

Ostatní

99 3,9 %

66 2,5 %

61 2 %

54 1,5 %

81 2,1 %

75 2 %

90 2,5 %

Celkem

2516 100 %

2745 100 %

3050 100 %

3621 100 %

3888 100 %

3742 100 %

3628 100 %

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Str. 205

4.1.2 OBECNÉ ÚDAJE O PACHATELÍCH
Z hlediska věku a pohlaví osob zadržených v souvislosti s drogovou kriminalitou
nedošlo v průběhu sledovaného období k příliš velkým změnám. Podíl dospělých na této
trestné činnosti se pohyboval mezi 94 až 97 %, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl v roce
2014, od té doby pak mírně klesl, čemuž odpovídá nárůst podílu mladistvých a osob
mladších 15 let. Podíl žen na celkovém množství osob zadržených v souvislosti
s drogovou kriminalitou se v průběhu let 2010 až 2016 pohyboval v rozmezí od 14 %
do 15,5 %.
Tabulka 5: Vývoj poměru osob zadržených pro drogovou trestnou činnost v letech 2010 - 2016 v závislosti
na jejich věku v letech dle Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dospělí

94,5 %

94,2 %

95,5 %

96 %

96,9 %

95,8 %

95 %

Mladiství

4%

4,2 %

3,4 %

2,9 %

2,6 %

3%

3,5 %

Mladší 15 let

1,5 %

1,6 %

1,1 %

1,1 %

0,5 %

1,2 %

1,5 %

Zdroj: Výroční zprávy Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR

Počet zadržených cizinců narostl mezi roky 2010 a 2014 o 40 %, nicméně počet
občanů České republiky rostl ještě strmějším tempem. Stejně tak snížení počtu zadržených
osob v letech 2015 a 2016 se více dotklo osob s cizí státní příslušností. V důsledku výše
uvedeného klesl podíl cizinců na drogové trestné činnosti v letech 2010 až 2016 zhruba
o 3 %.
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Tabulka 6: Vývoj počtu osob zadržených pro drogovou trestnou činnost v letech 2010 - 2016 v závislosti na
jejich národnosti dle Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR
2010
Češi

2192

Cizinci

337

86,7 %
13,3 %

2011
2447
316

88,6 %
11,4 %

2012
2657
427

2013
3301

86,2 %

421

13,8 %

88,7 %
11,3 %

2014
3460
471

Celke
2529 100 %
2763 100 %
3084 100 %
3722 100 %
3931
m
Zdroj: Výroční zprávy Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR

88 %
12 %
100 %

2015
3410
352
3762

90,6 %
9,4 %
100 %

2016
3286
382
3668

89,6 %
10,4 %
100 %

Z cizinců se na drogové kriminalitě zásadním způsobem podíleli občané Vietnamu,
ve větší míře pak také občané Slovenska, Polska a Nigérie, jejichž podíl na trestné činnosti
páchané cizinci činil v roce 2010 v souhrnu lehce přes 75 % a v průběhu dalších dvou let
se navýšil až na 80 %. Od té doby se nicméně znatelně snížil, a to v důsledku výrazného
poklesu počtu zadržených Vietnamců.
Nejvíce občanů Vietnamu bylo zadrženo v roce 2012, přičemž téhož roku se
na drogové kriminalitě cizinců podíleli bezmála ze dvou třetin. Od té doby však jejich
počet klesl více než o polovinu a jejich podíl na trestné činnosti se postupně snížil
na „pouhých“ 35 % zaznamenaných v roce 2016. Opačný trend je možno sledovat u všech
dalších zmíněných národností. V průběhu sledovaného období nejvíce vzrostl počet
zadržených občanů Slovenska, který dosáhl nejvyšší hodnoty i podílu v roce 2015, počet
zadržených Poláků a Nigerijců byl nejvyšší v roce 2016 a v průběhu sledovaného období
taktéž vzrostl na více než dvojnásobek.
Každý rok jsou přitom zadrženy osoby zhruba ze 40 různých států, nicméně
ve většině případů se jedná pouze o několik jednotlivců. V posledních třech letech byl
zadržen vedle občanů zmíněných států rovněž větší počet Bulharů a Ukrajinců.84

Tabulka 7: Vývoj počtu cizích státních příslušníků zadržených pro drogovou trestnou činnost v letech 2010 2016 v závislosti na jejich národnosti dle Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR
84 V letech 2014 až 2016 bylo dle Národní protidrogové centrály SKPV PČR zadrženo v souvislosti
s drogovou trestnou činností celkem 54 ukrajinských a 50 bulharských občanů.
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2010
Vietnam

204

Slovensko

27

Polsko

60,5 %

2011
192

60,8 %

8%

26

12

3,6 %

9

Nigérie

13

3,9 %

23

7,3 %

Ostatní

81

24 %

66

20,8 %

Celkem

337

100 %

316

8,2 %
2,9 %

100 %

2012
283

2013

66,3 %

218

51,8 %

2014
237

50,3 %

2015
143

40,6 %

2016
135

35,3 %

34

8%

45

10,7 %

49

10,4 %

73

20,7 %

58

15,2 %

17

4%

14

3,3 %

18

3,8 %

16

4,6 %

32

8,4 %

11

2,6 %

12

2,9 %

30

6,4 %

6%

30

7,9 %

82

19,1 %

132

31,3 %

137

29,1 %

99

28,1 %

127

33,2 %

421

100 %

471

100 %

352

100 %

382

100 %

427

100 %

21

Zdroj: Výroční zprávy Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR

4.2

VÝVOJOVÉ TRENDY V SOUVISLOSTI S VYBRANÝMI LÁTKAMI

4.2.1 METAMFETAMIN
Metamfetamin je na našem území dlouhodobě jednou z nejvíce zneužívaných drog,
přičemž registrovaná drogová kriminalita je dle dostupných zdrojů vůbec nejčastěji
páchána právě v souvislosti s touto látkou. Tomu odpovídá také to, že droga je rozšířena
po celém území České republiky.
Na počátku sledovaného období pocházela většina objemu domácí produkce
metamfetaminu z malých, lehce přenosných varen, často umístěných přímo v bytech osob,
které drogu vyráběly. Výroba stála na pseudoefedrinu extrahovaném z volně dostupných
léčiv prodávaných v tuzemských lékárnách a v menší míře se léčiva rovněž dovážela
z Polska, Německa a Slovenska. Většina produkce našla také odbyt v České republice,
vývoz pak směřoval zejména do Německa. V souvislosti s dovozem prekursoru
a vývozem drogy se rovněž začaly utvářet vazby mezi tuzemskými a zahraničními
organizovanými skupinami. Do výroby se také stále ve větší míře zapojovaly skupiny
osob vietnamského původu, které postupně přebíraly zkušenosti od českých vařičů a ve
výrobě se osamostatnily. Koncentrace účinné látky v droze se pohybovala okolo 75 %.
S rostoucím množstvím vyrobené drogy se dále zvyšovala poptávka v zahraničí, která
vedla k postupnému růstu produkce v pohraničních oblastech, především na severozápadě
České republiky. Obchodu s drogou se zde ve velkém začala věnovat vietnamská
komunita zřizující varny s několikanásobně vyšší produkcí, než je tomu v případě malých
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domácích varen.85 Droga byla následně prodávána zejména v blízkých tržnicích, kam si
pro ni jezdili především Češi a Němci, případně byla výrobci převážena přes hranice.
V souvislosti se zahraničním zájmem také rostlo množství metamfetaminu vyrobeného
ve formě čirých krystalů. Hlavním zdrojem pseudoefedrinu se stalo díky neregulovanému
prodeji levnějších léčiv s vyšší koncentrací této látky Polsko. Mimo to byl k výrobě užíván
efedrin dovážený z Asie, Balkánu a Ukrajiny, nově také pre-prekursory chlorefedrin
a chlorpseudoefedrin.86 Přes legislativní omezení také proudilo do varen značné množství
prekursorů červeného fosforu a jódu.
Vietnamské skupiny zaměřené na výrobu a distribuci metamfetaminu se na našem
území rychle etablovaly a vytvořily pružně fungující produkční a distribuční sítě schopné
účinně reagovat na aktuální poptávku. Vzhledem k častějším policejním a celním
kontrolám na tržištích také částečně přesunuly prodej na méně exponovaná místa,
např. do barů či heren. Dále rostl objem výroby varen, kdy největší byly schopny
vyprodukovat i několik desítek kilogramů drogy v rámci jednoho výrobního cyklu.
Pachatelé navíc začali i tyto velké varny pravidelně přesouvat, případně rozdělili výrobu
na více fázi, přičemž každá probíhala na jiném místě odpovídajícím co nejvíce potřebám
konkrétní fáze. Byly rovněž zaznamenány snahy o nové postupy ve výrobě, nicméně
v České republice nadále dominuje výroba tzv. jodo-fosforovou metodou.
Odhadovaný objem výroby velkých varen dosáhl ke konci sledovaného období 10 až
12 tun ročně a zájem o drogu v zahraničí dále narůstal, přičemž vedle sousedních států je
metamfetamin vyvážen ve větším množství také do Skandinávie a Francie, kde má
v porovnání s českým trhem čtyř až osminásobnou cenu. V souvislosti s úpravou
nakládání s prekursory v Polsku se začala léčiva ve větší míře dovážet z Turecka a zvyšuje
se především množství dovážené z Asie. Průměrná kvalita drogy v důsledku vysoké
poptávky mírně klesla na 70 %. Z důvodu mírnějšího postihu si některé skupiny
pronajímají nemovitosti v Polsku, kde drogu vyrobí a provezou ji zpět do České republiky.
85 Tomu svědčí to, že množství odhalených varen od roku 2012 výrazně kleslo, ovšem množství zachycené
látky stoupalo až do roku 2015. Snižující se počet odhalených varen nicméně může být vysvětlen rostoucím
počtem odhalených pěstíren konopí, a tedy rozsáhlejší činností směřující k potlačení drogové kriminality
související s konopnými drogami.
86 Chlorefedrin a chlorpseudoefedrin byly zařazeny na seznam prekursorů až k 01. 10. 2015 prostřednictvím
nařízení vlády č. 458/2012 Sb.
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Tabulka 8: Zachycené množství metamfetaminu a počet odhalených varen na našem území v letech 2010 2016

Metamfetamin
(g)
Varny

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21 301

18 476

31 900

69 137

50 238

107 363

90 718

307

338

235

261

272

263

261

Zdroj: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016

V průběhu sledovaného období se množství zachyceného metamfetaminu zvýšilo
téměř pětinásobně, zatímco počet odhalených varen mírně klesl. Lze předpokládat, že
v souvislosti se zvyšující se poptávkou v zahraničí bude objem tuzemské výroby dále
narůstat, a to zejména v rámci velkých organizovaných skupin s vazbami na další
evropské státy. Naopak je otázkou, jak se drobní, převážně čeští, výrobci vyrovnají se
snižující se nabídkou prekursorů v podobě léčiv obsahujících pseudoefedrin.
4.2.2 KONOPNÉ DROGY
Vůbec nejčastěji zneužívanými jsou na našem území konopné drogy, v souvislosti se
kterými je pácháno druhé nejvyšší množství registrovaných drogových trestných činů.
Nejrozšířenější konopnou drogou je marihuana, která je dlouhodobě velmi snadno
dostupná po celém území České republiky, přičemž postoj společnosti k její konzumaci je
značně benevolentní. Vedle marihuany je také relativně dostupným hašiš, jehož podíl
na trhu s konopnými drogami se ale spíše snižuje.
Pro počátek sledovaného období byl charakteristickým zvyšující se počet osob
vietnamského původu zapojených do pěstování a distribuce drogy, růst celkového
vyprodukovaného množství a s ním související zvyšování kapacity,87 jakož i celkového
počtu pěstíren. Pachatelé se také zaměřili na zdokonalování procesu pěstování, jenž se
odrazilo v rostoucí kvalitě drogy. Vybavení pěstíren pocházelo zpravidla ze zahraničí,
přičemž vedle Evropy se stala jejich zdrojem i Asie. Také v případě marihuany byla
většina produkce určena pro domácí trh a vývoz drogy probíhal zejména do Německa
poptávajícího stále vyšší množství. I obchodu s marihuanou se začaly věnovat velké

87 Největší, průmyslové pěstírny přesahují kapacitou 1.000 ks rostlin.
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organizované skupiny tvořené především Čechy a Vietnamci, které často distribuovaly
rovněž metamfetamin.
Od roku 2013 byl zaznamenán trend snižující se kapacity pěstíren na 300 až 500 kusů
rostlin ve snaze investorů o rozložení rizika ztráty spojeného s případným odhalením
prostoru. V souvislosti s rostoucím počtem tzv. growshopů se podstatně zvýšila tuzemská
nabídka potřeb určených pro pěstování rostlin, ta byla nicméně záhy omezena v důsledku
trestního stíhání některých provozovatelů pro trestný čin šíření toxikomanie. Osoby
vietnamského původu se začaly spíše odklánět k výrobě a distribuci metamfetaminu, jehož
výroba je spojena s nižšími náklady i rizikem odhalení. Nadále se zvyšoval objem vývozu
do zahraničí, vedle Německa především na Ukrajinu, do Maďarska a Velké Británie.
Tabulka 9: Zachycené množství marihuany, hašiše, rostlin cannabis a množství odhalených pěstíren v letech
2010 - 2016

Cannabis
(g)
Rostliny
(ks)
Hašiš (g)
Pěstírny

2010

2011

2012

2013

2014

2015
655
055

2016
722
107

277 988

440 780

563 335

735 362

569 564

64 904

62 817

90 091

73 639

77 685

30 770

57 660

9 354

2 431

20 532

1 321

14 852

7 558

6 566

145

165

199

276

301

220

299

Zdroj: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016

Celkové množství zachycené drogy se v roce 2016 prakticky vyrovnalo maximu
z roku 2013, podobně se množství odhalených pěstíren vyrovnalo hodnotám z roku 2014.
Počet zachycených rostlin v závislosti na počtu odhalených pěstíren nicméně klesl, což
svědčí o tom, že se dále snižuje kapacita velkých pěstíren.
4.2.3 HEROIN
Mezi českými toxikomany není užívání heroinu příliš rozšířené, ovšem jeho podíl
na registrované drogové kriminalitě není zanedbatelný, a to především v souvislosti
s pašováním drogy přes naše území do západní a severní Evropy. Heroin se do České
republiky dlouhodobě dováží z Asie jak letecky, tak prostřednictvím nákladních aut
po tzv. „balkánské trase“.
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Na počátku sledovaného období se droga vyskytovala zejména v Praze a Ústeckém
kraji, přičemž distribuci se věnovali hlavně etničtí Albánci z Kosova a Makedonie. Kvalita
heroinu dostupného na českém trhu dlouhodobě není příliš vysoká,88 což je dáno tím, že se
droga v průběhu cesty od výrobce ke koncovému uživateli několikrát ředí, a proto ho
začaly postupně nahrazovat jiné opiáty. Od roku 2011 byl zaznamenán nárůst zneužívání
syntetické látky fentanylu, která účinkuje velmi podobně, avšak je levnější a účinnější,
dále různých léčivých přípravků na bázi opiátů primárně určených k léčbě závislosti (např.
Subutex, Subuxon nebo Ravata) a od roku 2014 bylo zaznamenáno ve větší míře
zneužívání analgetik určených k paliativní léčbě těžce nemocných osob, a to jak ve formě
tablet, tak transdermálních náplatí.89
Ve velkých městech se postupně zvyšuje aktivita organizovaných skupin z Makedonie
působících rovněž na území Německa, Rakouska a Nizozemska. Zásilky o hmotnosti 0,5
až 1 kilogramu sem dopravují kurýři využívající především autobusovou dopravu, ty jsou
pak uskladňovány a dodávány na další místa distributorům. Do obchodu se také zapojují
skupiny z Turecka a Nigérie.
V roce 2015 se začaly objevovat malé domácí varny produkující heroin zpravidla
z morfinu obsaženého v některých léčivech. Droga se u nás vyrábí také z opia získávaného
z makovic, taková výroba je ale vzhledem k nízké koncentraci látky málo efektivní.
V souvislosti s výrobou v zahraničí je naopak z České republiky vyvážen především
do Turecka prekursor acetanhydrid.
Tabulka 10: Zachycené množství heroinu na našem území v letech 2010 - 2016

Heroin (g)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

30 453

4 730

7 576

5 045

156 810

1 585

19 334

Zdroj: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016

Výpovědní hodnota zachyceného množství drogy není v případě heroinu příliš vysoká
vzhledem k tomu, že ji značně ovlivňují jednotlivé záchyty velkých zásilek této látky,
88 Koncentrace účinné látky se pohybuje mezi 5 až 10 %.
89 Účinná látka se z léčiv zpravidla extrahuje a užívá nitrožilně.
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extrémním případem je rok 2014, kdy bylo v rámci jedné zásilky zachyceno větší
množství drogy než v rámci zbytku celého sledovaného období.
4.2.4 KOKAIN
Kokain se v České republice vyskytuje především ve velkých městech jako droga
užívaná majetnějšími osobami. Na naše území je dopravován přímo z jižní Ameriky
letecky prostřednictvím kurýrů nebo velkých poštovních zásilek, v menším množství také
nákladními automobily, převážně z Balkánu. Průměrná koncentrace účinné látky v droze
dosahuje pouhých 25 až 30 %, což svědčí o tom, že je na cestě ke koncovému uživateli,
stejně jako heroin, několikrát ředěna.
Na počátku sledovaného období se pašování a distribuci kokainu věnovaly zejména
skupiny osob afrického původu,90 v rámci kterých působili také Češi, jejichž hlavní úlohou
byla práce kurýra, případně najímání nových kurýrů, zpravidla mezi sociálně slabšími
osobami. Do distribuce se nadto začínaly zapojovat skupiny z Balkánu, a v posledních
letech se dovozu kokainu věnují také ryze české skupiny s přímými kontakty na
překupníky z jihoamerických států.
Tabulka 11: Zachycené množství kokainu na našem území v letech 2010 - 2016

Kokain (g)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14 162

16 071

8 050

35 788

5 406

120 386

39 367

Zdroj: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016

Stejně jako v případě heroinu, je i množství zachyceného kokainu značně ovlivněno
záchyty velkých zásilek drogy, přičemž známým je pro obrovské množství zachycené
drogy a svou kuriozitu zejména případ z roku 2015, kdy bylo více než 100 kilogramů
kokainu nalezeno v zásilce banánů určené pro obchodní řetězec působící na našem území.
Očekávaným trendem je zvyšování poptávky po této droze, ovšem nelze předpokládat, že
by šlo o nárůst dramatický, a to s přihlédnutím k popularitě matemfetaminu a rostoucí
nabídce dalších stimulantů, zejména extáze.

90 Pocházející nejčastěji z Nigérie.
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4.2.5 DESIGNER DRUGS
V roce 2010 byl zaznamenán obrovský nárůst obchodu s designer drugs dováženými
hlavně z Asie, Polska a západní Evropy. Ty byly zpočátku k dostání pouze na internetu,
ovšem s postupem času se nabídka rozšířila i do kamenných prodejen.91 Mimořádně
populárním byl stimulant mephedron, směsi obsahující syntetické kanabinoidy známé jako
„spice“ a rostlinné extrakty s vysokou koncentrací účinné látky (např. ze šalvěje
divotvorné).
Byť jsou designer drugs postupně řazeny na seznamy omamných a psychotropních
látek, nabídka se neustále rozšiřuje o nové, jejichž distribuce může naplnit pouze
skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie, přestože tyto látky mohou pro
společnost v některých případech představovat větší ohrožení, než v tuzemsku dlouhodobě
známé drogy.
Poptávka po těchto látkách je v České republice stabilní, ovšem ne příliš vysoká, a je
orientována na náhražky klasických drog. Zájem je zejména o stimulanty a halucinogeny,
přičemž není jasné, do jaké míry tyto nové látky vlastně nahradily např. MDMA nebo
LSD vzhledem k tomu, že účinkem jsou mnohdy pro uživatele nerozeznatelné. Naopak,
např. mephedron se zde etabloval jako klasická droga, která je některými uživateli
vyhledávána jako náhražka jiných běžně distribuovaných stimulantů.
Zůstává otázkou, do jaké míry tyto nové psychoaktivní látky nahradí klasické drogy.
Zájem o ně v průběhu sledovaného období narůstal a nabídka se stabilně zvyšuje, naproti
tomu zatím nedošlo k rozšíření v takové míře, jako je tomu v jiných evropských státech,
např. Maďarsku, Švédsku nebo Norsku, kde tvoří tyto látky 60 až 80 % celkové nabídky.
Vzhledem k tomu, že čeští uživatelé drog jsou poměrně konzervativní, takový vývoj se
v blízké době ani nepředpokládá, ovšem v důsledku zvyšujících se restriktivních opatření
ohledně nakládání s designer drugs v čínské legislativě lze očekávat nárůst podílu výroby
těchto látek v Evropě.

91 Ty sem přesunuli provozovatelé z Polska v důsledku restriktivních opatření přijatých tamní vládou.
Největší koncentrace prodejen se nacházela na severozápadě Moravy.
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4.2.6 EXTÁZE
V posledních letech v České republice, především mezi mladými lidmi rapidně
vzrůstá poptávka po tabletách extáze. Droga je do české republiky zpravidla dovážena
organizovanými skupinami ze západní Evropy, nejčastěji Belgie a Nizozemska.
Extázi, známou jako „taneční droga“, poptávají především mladí lidé pohybující se
na hudebních festivalech a v tanečních klubech. Tomu odpovídá také to, že je rozšířena
zejména ve velkých městech. Lze předpokládat také to, že se přes území České republiky
převáží do východní Evropy a na Balkán.
Složení extáze se v průběhu posledních let značně změnilo, když jsou účinné látky
zařazené mezi omamné a psychotropní (např. MDMA) nahrazovány jinými stimulanty
za účelem vyhnutí se případnému postihu souvisejícímu s neoprávněným nakládáním
s drogou. V souvislosti s tím jsou pro tablety také charakteristické obrovské rozdíly
v jejich kvalitě. V roce 2016 bylo v České republice zachyceno bezmála 50.000 tablet
extáze obsahujících několik rozdílných účinných látek.92

92 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016.
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5 ANALÝZA ÚDAJŮ Z TRESTNÍCH SPISŮ
Smyslem vlastního empirického šetření je zmapovat některé charakteristické rysy
drogové kriminality páchané na území hlavního města Prahy v roce 2017, porovnat je
s trendy zaznamenanými v minulých letech pro celou Českou republiku a nastínit možný
vývoj v letech následujících, a to zejména s ohledem na osobu pachatele.
Jako podklad pro své šetření jsem využil trestní spisy poskytnuté Městským soudem
v Praze a Obvodními soudy pro Prahu 1, 2, 3, 5 a 7 na základě žádostí o nahlížení do spisů
adresovaných vedoucím trestních úseků jednotlivých soudů. Prostřednictvím žádostí byla
rovněž specifikována kritéria, jež měly spisy zpřístupněné k nahlížení obsahovat,
konkrétně mělo jít o případy, v nichž byl pachatel v roce 2017 pravomocně odsouzen pro
trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy dle § 283 trestního zákoníku, výběr konkrétních spisů byl ponechán
na jednotlivých soudech. Trestný čin dle § 283 trestního zákoníku byl zvolen vzhledem
k tomu, že má na drogové kriminalitě dlouhodobě podíl okolo 80 %, rok 2017 pak
z důvodu, že dosud nebyl předmětem souhrnného hodnocení Národní protidrogové
centrály SKPV PČR nebo Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
mapujících vývoj drogové kriminality. Celkem mi bylo poskytnuto 34 kompletních
trestních spisů, z nichž jsem čerpal údaje o 45 odsouzených. Sběr dat probíhal v průběhu
měsíce března roku 2018.
Je třeba zdůraznit, že vzorek, který je podkladem pro empirické šetření, představuje
v porovnáním s celkovým počtem pachatelů trestného činu dle § 283 trestního zákoníku,
byť pouze na území hlavního města Prahy, hodnotu okolo 10 až 15 %. 93 Smyslem šetření
tak nemůže být snaha o komplexní zhodnocení stavu a vývoje drogové kriminality
na vymezeném území, nýbrž snaha zaměřit se na některé dílčí aspekty a specifika této
trestné činnosti, se kterými jsem se v průběhu studia jednotlivých spisů setkal.

93 V roce 2016 bylo na území hlavního města Prahy dle Statistické ročenky kriminality Ministerstva
spravedlnosti odsouzeno pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku odsouzeno 325 osob.

53

5.1

SOUHRNNÉ ÚDAJE O TRESTNÉ ČINNOSTI

5.1.1 VĚK, POHLAVÍ A NÁRODNOST
Věk pachatelů v době, kdy svým jednáním poprvé prokazatelně naplnili skutkovou
podstatu trestného činu dle § 283 trestního zákoníku, pro který byli odsouzení v roce
2017, se pohyboval od 15 do 48 let. Nejvyšší podíl na kriminalitě měli pachatelé ve věku
od 21 do 30 let, avšak podíl pachatelů ve věku od 31 do 40 let nebyl příliš odlišný.
Celkem 80 % odsouzených dosahovalo věku mezi 21 až 40 lety.
Tabulka 12: Věk pachatelů v době, kdy svým jednáním poprvé prokazatelně naplnili skutkovou podstatu
trestného činu
Věk

Počet pachatelů

Podíl

15 - 17

1

2,2 %

18 - 20

3

6,7 %

21 - 30

19

42,2 %

31 - 40

17

37,8 %

41 - 50

5

11,1 %

Celkem

45

100 %

Celkem bylo odsouzeno 40 mužů a 5 žen, tedy podíl žen na kriminalitě lehce
přesahuje 11 %, což je hodnota odpovídající poměru zadržených žen v souvislosti
s drogovou kriminalitou na území hlavního města Prahy v roce 2016,94 v poměru
k osobám odsouzeným pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku jde o hodnotu lehce
nižší.95 Zajímavým zjištěním v případě žen bylo, že ve 4 případech (80 %) spáchaly
trestný čin alespoň dílem ve formě spolupachatelství s mužem, naopak muži páchali
trestnou činnost zpravidla samostatně.
Podíl odsouzených cizích státních příslušníků činil přes 35 %, tedy více než
trojnásobně překročil dlouhodobý celorepublikový průměr týkající se osob zadržených
v souvislosti s drogovou kriminalitou. Na území hlavního města Prahy se však dle
Výročních zpráv Národní protidrogové centrály SKPV PČR průměr pohyboval v letech
94 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2016.
95 Na území hlavního města Prahy dosahoval v roce 2016 poměr odsouzených žen dle Statistické ročenky
kriminality Ministerstva spravedlnosti hodnoty 13,8 %.
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2014 až 2016 mezi 20 a 30 %, tedy byl v porovnání se zbytkem České republiky
standardně násobně vyšší. Mezi pachateli ze zahraničí se nejčastěji objevily osoby
s vietnamským občanstvím, které se na kriminalitě podílely z více než 15 %, pouze
v rámci odsouzených cizinců pak překročili 40 % podíl. Více než jednou byli mezi
pachateli zastoupeni ještě občané Nigérie a USA. 96 Je třeba dodat, že v některých
pražských obvodech se na kriminalitě podílejí rozdílné etnické skupiny, např. v územním
obvodu Prahy 1 je charakteristický vysoký výskyt distributorů nigerijské státní
příslušnosti. Ti se na drogové kriminalitě na území hlavního města Prahy podíleli (v rámci
osob zadržených) v posledních dvou letech v souhrnu významněji, než osoby původem
z Vietnamu, ovšem zvolená metoda sběru dat tuto skutečnost nemůže reflektovat
vzhledem k tomu, že každým obvodním soudem bylo poskytnuto obdobné množství
trestních spisů. Vždy po jednom byli mezi pachateli zastoupeni občané Polska, Srbska,
Turecka, Ukrajiny a Velké Británie.
Tabulka 13: Státní příslušnost pachatelů trestného činu
Státní příslušnost

Počet pachatelů

Podíl

Česká republika

28

62,3 %

Vietnam

7

15,5 %

Nigérie

3

6,7 %

USA

2

4,4 %

Ostatní

5

11,1 %

Celkem

45

100 %

5.1.2 VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
Mezi pachateli výrazně převažovali ti se základním a středoškolským vzděláním bez
maturity, jejichž podíl na trestné činnosti přesahoval 70 %. Naopak nejmenší podíl
pachatelů představovali vysokoškolsky vzdělaní, kteří byli odsouzeni ve třech případech.
Osoby, které absolvovaly střední školu s maturitou, se na kriminalitě podílely v necelých
20 % případů. V případě jednoho pachatele pak nebylo nejvyšší dosažené vzdělání
zjištěno. Mezi osobami se základním vzděláním byli také zastoupeni tři studenti střední
96 Jeden z občanů USA měl vedle amerického rovněž české občanství, nicméně vzhledem k tomu, že strávil
celé dětství a dospívání ve Spojených státech a v České republice pobýval až od roku 2013, byl zařazen
právě mezi osoby cizí státní příslušnosti.
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školy (z toho dva studenti gymnázia) a s ohledem na jejich pokračující vzdělávání je
pravděpodobné, že dosáhnou vyššího než základního vzdělání.
Tabulka 14: Nejvyšší dosažené vzdělání pachatelů trestného činu
Vzdělání

Počet pachatelů

Podíl

ZŠ

16

35,5 %

SŠ

17

37,8 %

SŠ s maturitou

8

17,8 %

VŠ

3

6,7 %

Nezjištěno

1

2,2 %

Celkem

45

100 %

Sledovaná kriminalita byla z necelých 45 % páchána osobami nezaměstnanými,
přičemž na tuto hodnotu mohou mít vliv zejména dvě skutečnosti. Prodej drog, jejich
výroba, přechovávání atd. jsou samy o sobě určitou, a navíc velice výnosnou, formou
podnikání. Např. prodává-li někdo pervitin koncovým zákazníkům za cenu 800 Kč za
jeden gram a je schopen opatřovat ho ve větším množství za cenu 400 Kč za gram, 97 přijde
si při prodeji pěti gramů během jednoho dne na 2.000 Kč. Další skutečností je ta, že
pachatelé často sami drogu pravidelně užívají a přijímají s ní životní styl a normy
subpopulace toxikomanů (byť u nich nemusela nutně vzniknout závislost), které se
neslučují s každodenním docházením do zaměstnání. Osoby zaměstnané či samostatně
výdělečně činné páchaly trestnou činnost spíše s vidinou jakéhosi přivýdělku a její rozsah
nebyl zpravidla tak znatelný, popř. nebyly vůbec motivovány ziskem a drogu např. zdarma
poskytly známému, tedy ji dle zákona „jinak jinému opatřily“. V případě pěti pachatelů
nebylo jejich zaměstnání zjištěno.

97 Ceny, za které měl jeden z odsouzených drogu nakupovat od výrobce a prodávat ji koncovým
zákazníkům.
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Tabulka 15: Zaměstnání pachatelů trestného činu
Zaměstnání

Počet pachatelů

Podíl

Nezaměstnaný

20

44,5 %

Zaměstnanec

13

28,9 %

Student

3

6,7 %

OSVČ

2

4,4 %

Mateřská dovolená

1

2,2 %

Invalidní důchod

1

2,2 %

Nezjištěno

5

11,1 %

Celkem

45

100 %

5.1.3 UŽÍVÁNÍ DROG
Jak bylo naznačeno výše, vztah k drogám může mít zásadní vliv na způsob a rozsah
páchání drogové kriminality. Vyjma dvou uvedli všichni pachatelé, že s užíváním drog
mají zkušenost, tedy alespoň jednou v životě nějakou užili, přičemž podíl těch, kteří
vypověděli, že drogy v době předcházející spáchání trestného činu dlouhodobě neužívali,
činil lehce přes 15 %. Více než polovina odsouzených pak drogu užívala bez vzniku
závislosti, a to s časovými odstupy v řádech měsíců či pouhých dnů. V takových
případech šlo o užívání občasné, v případě pravidelné konzumace „tvrdých“ drog pak
znalec zpravidla konstatoval, že jde o škodlivé užívání bez vzniku závislosti, a to
i v některých situacích, kdy pachatel užíval drogu obden. Osoby závislé na droze se mezi
pachateli objevily pouze v 5 případech, resp. v 8, zahrneme-li mezi ně i osoby, které se
ze závislosti v době páchání trestného činu léčily. Podíl těchto osob ve vztahu
k celkovému počtu odsouzených činil necelých 18 %, přičemž se beze zbytku jednalo
o osoby závislé, příp. léčící se ze závislosti, na pervitinu nebo heroinu. De facto všichni
pachatelé, kteří uvedli, že drogu užívají, nedovoleným způsobem nakládali se stejnou
látkou, případně jejím prekursorem. Šest pachatelů se k otázce vlastního užívání drog
nevyjádřilo.
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Tabulka 16: Užívání drog mezi pachateli trestného činu
Užívání drog

Počet pachatelů

Podíl

Neužívají

7

15,6 %

Občas

11

24,4 %

Pravidelně

13

28,8 %

Závislost

5

11,1 %

Léčení závislosti

3

6,7 %

Nezjištěno

6

13,4 %

Celkem

45

100 %

5.1.4 VÝSKYT JEDNOTLIVÝCH DROG
V souhrnu se dopustili odsouzení trestného činu nedovoleným nakládáním
s 15 různými látkami, přičemž celkem 19 pachatelům (42,2 %) bylo prokázáno, že
neoprávněně nakládali s více než jednou látkou. Ve všech těchto případech byl ovšem
trestný čin páchán v souvislosti s jednou látkou v násobně větším rozsahu, tedy pachatelé
byli zaměřeni primárně na jednu látku, byť doplňkově (zpravidla v řádech jednotek
gramů) neoprávněně nakládali i s další drogou či prekursorem.98 V souvislosti s výše
uvedeným rozděluji pro účely této podkapitoly látky na „hlavní“ a „doplňkové“.
Četnost výskytu jednotlivých hlavních drog byla nejvyšší v případě metamfetaminu.
O hotovou drogu šlo přitom ve 13 případech, ve 4 zbývajících byla trestná činnost
páchána nedovoleným nakládáním s jejími prekursory a podíl metamfetaminu tak činí
v rámci vyčleněných „primárních“ drog vice než 35 %. S doplňkovými drogami nakládala
v případě metamfetaminu více než polovina pachatelů (58,8 %), přičemž šlo o extázi,
kokain, marihuanu a heroin. Většina pachatelů byla motivována dosažením zisku, když
pouze dva z nich (11,8 %) poskytli jinému drogu zdarma či za stejnou částku, za kterou si
ji opatřili. Koncentrace účinné látky v droze se pohybovala mezi 65 až 80 %.
Podíl pachatelů, kteří spáchali trestný čin primárně v souvislosti s konopnými
drogami, činil necelých 25 %. Z nich pouze jeden spáchal trestný čin i v souvislosti
98 Určitou výjimku představoval jeden pachatel, který ve svém bytě přechovával za účelem prodeje
ve větším rozsahu metamfetamin, marihuanu a extázi. Vzhledem k tomu, že metamfetamin také vyráběl
v domácí varně, byl zařazen mezi pachateli, kteří trestný čin spáchali primárně v souvislosti s touto látkou.
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s doplňkovými látkami, konkrétně se jednalo o pervitin a extázi. Co se týče způsobu
spáchání trestného činu, charakteristickým byl poměrně vysoký podíl osob, jejichž jednání
nebylo motivováno dosažením zisku, šlo bezmála o polovinu odsouzených (45,5 %).
Koncentrace THC v marihuaně se pohybovala mezi 2 a 25 %, zpravidla od 15 do 20 %.
Nedovoleného nakládání s extází jako hlavní drogou se dopustilo 6 pachatelů, jejichž
podíl na souboru pachatelů činí 13,4 %. V porovnání s celorepublikovým průměrem
z loňských let jde o hodnotu značně vysokou, ovšem lze předpokládat, že droga je
rozšířena zejména v Praze a dalších velkých městech vzhledem k tomu, že je vyhledávána
především v tanečních klubech mezi mladými lidmi. Všichni pachatelé rovněž extázi
distribuovali či přechovávali pro jiného právě uvnitř či v bezprostředním okolí tanečních
klubů a charakteristickým byl také jejich nízký věk, když ve čtyřech případech šlo
o pachatele, kteří trestnou činnost páchali ve věku do 20 let. 99 Všichni pachatelé vyjma
jednoho rovněž uvedli, že sami drogu na tanečních akcích užívají. Polovina z nich
neoprávněně nakládala v menším množství i s doplňkovou drogou, konkrétně se jednalo
o LSD, amfetamin a metamfetamin. Ve všech případech byl účinnou látkou v tabletách
extáze pouze MDMA, jehož koncentrace se pohybovala mezi 25 až 35 %.
V souvislosti s nedovoleným nakládáním primárně s heroinem bylo odsouzeno
celkem 5 osob, jež se na souboru pachatelů podílely více než z 10 %. Ve všech případech
se jednalo o muže, přičemž všichni z nich měli s užíváním heroinu vlastní zkušenost,
z toho 3 jej užívali pravidelně i v době páchání trestného činu. Všichni pachatelé byli
rovněž prokazatelně motivováni dosažením zisku, když 4 z nich drogu prodávali nebo
přechovávali za účelem prodeje a v jednom případě šlo o kurýra, který přes území České
republiky převážel heroin po tzv. balkánské trase z Pákistánu do Itálie. Doplňkovou
drogou byl pouze metamfetamin, a to ve dvou případech. Koncentrace účinné látky
v droze určené k prodeji se pohybovala mezi 5 až 15 %.
Pro nedovolené nakládání s léčivy odlišnými od prekursoru bylo rovněž odsouzeno
5 osob. Mezi pachateli byly zastoupeny 3 osoby léčící se ze závislosti na heroinu či
pervitinu, které distribuovaly syntetické opioidy obsahující buprenorfin a benzodiazepiny,
99 Tedy čtyři vůbec nejmladší pachatelé z celého vzorku spáchali trestný čin primárně v souvislosti s extází.
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standardně předepisované právě při léčbě závislosti. Všichni tito pachatelé byli muži starší
35 let a drogu poskytovali jiným osobám zdarma, případně ji měnili za jinou. Zbylé dvě
osoby nabízely přes internet širokou škálu různých léků, zpravidla hypnotika
a anxyolitika, které skupovaly od jiných osob, případně si stejným způsobem obstarávaly
recepty. Mezi odsouzenými se přitom neobjevil žádný, který trestný čin spáchal
i v souvislosti s jinou, na lékařský předpis nedostupnou, drogou.
Mezi pachateli se vyskytl pouze jeden, který spáchal trestný čin primárně v
souvislosti s kokainem, a to tak, že drogu bezplatně poskytl svým známým krátce před
vstupem do tanečního klubu.
Tabulka 17: Výskyt jednotlivých hlavních drog v rámci sledované kriminality
Droga

Počet

Podíl

Metamfetamin

17

37,8 %

Konopné drogy

11

24,4 %

Extáze

6

13,4 %

Heroin

5

11,1 %

Léčiva

5

11,1 %

Kokain

1

2,2 %

Celkem

45

100 %

5.1.5 PŘEDCHOZÍ TRESTNÁ ČINNOST
Necelá polovina pachatelů (44,5 %) nebyla nikdy předtím odsouzena pro trestný čin,
ostatní byli v průběhu svého života odsouzeni jednou až dvanáctkrát, přičemž u nich
převažovalo pouze jedno předchozí odsouzení. Podíl pachatelů, kteří byli v minulosti
odsouzeni více, než čtyřikrát, činil necelých 15 %. Takoví se zpravidla opakovaně
dopouštěli majetkové trestné činnosti v souvislosti s vlastní drogovou závislostí.
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Tabulka 18: Počet předchozích odsouzení pachatelů trestného činu
Počet předchozích odsouzení

Počet pachatelů

Podíl

0

20

44,5 %

1

9

20 %

2

3

6,7 %

3

3

6,7 %

4

4

8,7 %

5 a více

6

13,4 %

Celkem

45

100 %

Na četnost jednotlivých druhů kriminality lze nahlížet ve dvou různých rovinách.
Jednak z pohledu celkového počtu trestných činů, jichž se pachatelé v souhrnu dopustili,
jednak dle počtu pachatelů, kteří páchali konkrétní druh kriminality.
Pachatelé byli dle dostupných informací odsouzeni celkem pro 103 trestných činů.
Obecně se v minulosti nejčastěji dopouštěli majetkové a hospodářské trestné činnosti,
jejichž podíl na trestných činech činil v souhrnu kolem necelých 45 %, přičemž se
většinou jednalo o trestný čin krádeže. Podíl obecně nebezpečných trestných činů, velmi
často souvisejících s nedovoleným nakládáním nebo užíváním drog či jiných návykových
látek, činil necelých 20 %.100 Významnější podíl (přes 10 %) na počtu spáchaných
trestných činů měly trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí
a listovního tajemství, zejména loupeže, a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.
V menší míře se vyskytly rovněž trestné činy proti životu a zdraví a proti rodině a dětem.
Nejmenší podíl na kriminalitě (do 2 %) měly trestné činy proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti a trestné činy vojenské.
Jak bylo uvedeno výše, opakovaně se stejného druhu kriminality výrazným způsobem
dopouštěli pachatelé majetkové a hospodářské trestné činnost, v případě ostatních druhů
kriminality nebyl tento trend příliš viditelný. Pro dříve spáchané drogové trestné činy bylo
odsouzeno celkem 8 osob, z nichž se takového jednání všechny dopustily pouze jednou.

100 Ve 40 % případů šlo přímo o drogové trestné činy, v dalších 40 % se jednalo o trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky, zbylých 20 % tvořily jiné trestné činy.
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Tabulka 19: Počet dříve spáchaných trestných činů
Druhy TČ

Počet TČ

Podíl navšech
TČ

Počet pachatelů

Počet TČ
napachatele

Proti majetku a
hospodářské

44

42,7 %

11

4

Obecně nebezpečné

20

19,4 %

11

1,8

Proti svobodě a právům
na ochranu osobnosti, ...

13

12,6 %

8

1,6

Proti pořádku ve
věcechveřejných

12

11,7 %

6

2

Proti rodině a dětem

6

5,8 %

4

1,5

Proti životu a zdraví

5

4,9 %

4

1,25

Proti lidské důstojnosti
vsex. oblasti

2

1,9 %

2

1

Vojenské

1

1%

1

1

Celkem

103

100 %

-

-

5.1.6 DRUH TRESTU
Více než polovině pachatelů byl jako hlavní uložen podmíněný trest odnětí svobody.
Necelým 30 % pachatelů byl pak uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, a to zásadně
v případech, kdy svým jednáním naplnili kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného
činu (nejčastěji odst. 2 písm. c). Žádnému pachateli, který spáchal trestný čin dle
ustanovení § 283 odst. 1 trestního zákoníku, byť byl v minulosti opakovaně trestán, tak
nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Šesti pachatelům (13,3 %) uložil soud
peněžitý trest, dvěma pak samostatně trest vyhoštění, který soudy rovněž uložily většině
pachatelů cizí státní příslušnosti jako trest vedlejší. Pokud byla u pachatele nalezena
droga, případně vybavení k jejímu vážení, balení, výrobě atd., uložil soud vedle hlavního
trestu rovněž trest propadnutí věci vztahující se na ně.

62

Tabulka 20: Druhy hlavních trestů uložených pachatelům trestného činu
Druh trestu

Počet pachatelů

Podíl

Odnětí svobody podmíněně

24

53,4 %

Odnětí svobody nepodmíněně

13

28,9 %

Peněžitý trest

6

13,3 %

Jiný druh trestu

2

4,4 %

Celkem

45

100 %

5.2

KASUISTIKA
Na níže uvedených případech se snažím poukázat na některé rysy, které jsou

pro drogovou kriminalitu charakteristické, a to jak z hlediska průběhu života pachatele, tak
z hlediska způsobu páchání trestné činnosti.
Aby bylo možné poskytnout širší informace o průběhu života pachatelů, zaměřil jsem
se na takové, v jejichž případě byl vyhotoven znalecký posudek z oboru zdravotnictví,
odvětví psychiatrie. Je ovšem potřebné zdůraznit, že ten se vyhotovuje tehdy, kdy je třeba
posoudit zejména to, zda pachatel trpí či trpěl v době páchání trestného činu nějakou
duševní chorobou či zda u něj byla zjištěna závislost na návykových látkách. Níže
uvedené případy tak reprezentují pouze vzorek pachatelů, u kterých bylo nutné znalecký
posudek vyhotovit, tedy zpravidla osob, které drogu samy v průběhu páchání trestného
činu pravidelně užívaly, a to většinou vícekrát do týdne. V takových případech znalec
vždy konstatoval, že se u pachatele jedná o škodlivé užívání bez vzniku závislosti nebo
o závislost a nejsou zde tedy zastoupeni pachatelé, kteří drogu neužívají vůbec, případně ji
užívají jen občas.
5.2.1 PACHATEL 1
Prvním pachatelem je muž české národnosti, narozen roku 1992, jenž byl odsouzen
pro trestný čin dle § 283 odst. 1,2 písm. c) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že
v průběhu první poloviny roku 2015 prodal na území hlavního města Prahy okolo 900
gramů metamfetaminu, přičemž takového činu se dopustil dílem samostatně, dílem
ve formě spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku.
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Rodiče pachatele se rozvedli, když mu bylo 8 let, po dvou letech se k sobě vrátili
a následně znovu rozvedli. Po rozvodu bydlel se sestrou a babičkou u matky, se kterou má
stále velmi dobrý vztah, naopak s otcem se vídal jen sporadicky, ten má údajně problémy
s alkoholem. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání, matka je zaměstnaná, otec
pravděpodobně nezaměstnaný.
Pachatel absolvoval základní školu s podprůměrným prospěchem, poté vystřídal dvě
střední školy, ale po dvou letech se studiem skončil, údajně z důvodu, že ho nemohl
skloubit se sportovními tréninky. Následně prošel různými zaměstnáními, nejdříve
pracoval jako dělník na stavbě, poté v několika podnicích jako barman nebo číšník, a to až
do doby, než byl v souvislosti s výše popsaným trestným činem vzat do vazby.
V minulosti byl dvakrát trestán, v jednom případě pro trestný čin ublížení na zdraví,
ve druhém šlo o majetkovou trestnou činnost a v obou případech mu byl uložen
podmíněný trest odnětí svobody.
S návykovými látkami přišel do kontaktu na střední škole, alkohol měl poprvé v 16
letech, pije ho ale pouze výjimečně, zhruba dvakrát do roka, a v malém množství. V 17
letech poprvé kouřil marihuanu, v 19 letech pak vyzkoušel metamfetamin, který kouřil
a šňupal. Metamfetamin bral do svých 21 let asi čtyřikrát do roka, následně ho rok nebral
vůbec, od 22 let ho začal užívat třikrát až čtyřikrát týdně do doby, než byl v souvislosti
s drogovou trestnou činností vzat do vazby. Závislost u něj dle přibraného znalce
nevznikla, šlo tak pouze o škodlivé užívání drogy. Při intoxikaci zpravidla hrál
na výherních automatech, ale nejednalo se o patologické hráčství. Pachatel rovněž netrpí
ani netrpěl žádnou duševní chorobou.
Motivací k prodeji drogy byla dle znalce vidina rychlého zisku, přičemž původně
pachatel metamfetamin prodával úzkému okruhu svých známých v celkovém množství
jednotek gramů týdně, pouze aby výdělek pokryl jeho vlastní spotřebu. Drogu si
obstarával od různých osob, často vietnamského původu. Na počátku roku 2015 se pak
seznámil se ženou vietnamského původu, která prodávala metamfetamin ve znatelně
větším množství (nejméně 250 gramů měsíčně), a začal s ní žít jako partner. Pachatel si
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od té doby obstarával metamfetamin pro sebe a své zákazníky pouze od své družky
a rovněž jí začal pomáhat s distribucí jejím odběratelům i náhodným osobám, když za ni
vyřizoval některé telefonáty, nosil drogu zákazníkům a vážil ji pro účely prodeje
koncovým uživatelům. Svým původním zákazníkům prodával drogu nadále v malém
množství, na prodeji své partnerky se ale podílel zásadním způsobem, když ji v průběhu
necelých čtyř měsíců „vypomohl“ prokazatelně s prodejem více než 800 gramů látky,
z toho většinou několika stálým zákazníkům (každý z nich odebíral okolo 20 až 40 gramů
měsíčně). Po dobu vztahu bydlel se svou partnerkou v nájemním bytě, do kterého za nimi
docházeli někteří zákazníci i distributoři, od nichž metamfetamin nakupovali zpravidla
v množství 100 až 200 gramů. Koncentrace účinné látky v droze se pohybovala okolo
70 %, prodával ji za cenu 700 až 1.000 Kč za gram. Peníze utržené za prodej drogy
zpravidla prohrál v herně či kasinu.
Pachatel byl usvědčen zejména na základě svědeckých výpovědí a odposlechů
mobilních telefonů. Během domovní prohlídky u něj byla mj. nalezena bez povolení
přechovávaná střelná zbraň a střelivo, proto byl rovněž uznán vinným pro trestný čin
nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 1 trestního zákoníku a byl mu uložen úhrnný
nepodmíněný trest odnětí svobody v délce tří let.
5.2.2 PACHATEL 2
Druhým pachatelem je muž srbské státní příslušnosti, narozen roku 1966, jenž byl
odsouzen pro trestný čin dle § 283 odst. 1,3 písm. c), kterého se dopustil jednak tím, že
v průběhu let 2006 až 2015 prodal na území hlavního města Prahy blíže nezjištěné
množství heroinu, přinejmenším přesahující 1,5 kilogramu, jednak tím, že necelých 200
gramů heroinu přechovával ve svém bytě za účelem prodeje.
Pachatel vyrůstal s rodiči a mladší sestrou na venkově v harmonickém rodinném
prostředí. Oba rodiče byli rolníci a měl k nim kladný vztah, matka zemřela po operaci
srdce v 50 letech, otec v 75, pravděpodobně na rakovinu.
Pachatel absolvoval bez problémů základní školu, následně gymnázium a vysokou
školu hotelovou. Poté odjel do Rakouska, kde pracoval 4 roky jako číšník a v roce 2000 se
přestěhoval do Prahy, oženil se a založil zde rodinu. Manželka se s ním kvůli častému
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hraní na výherních automatech po necelých dvou letech rozvedla, přičemž jejich dcera
byla svěřena do její péče. S dcerou se po rozvodu stýkal, platil alimenty a pracoval jako
brigádník na pozicích kuchař a číšník. Peníze mu rovněž posílali příbuzní ze zahraničí.
V době páchání trestného činu byl povětšinou nezaměstnaný. V minulosti zde byl třikrát
trestán, ve všech případech se jednalo o trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.
Znalec konstatoval, že pachatel škodlivě užívá kokain a pervitin, ovšem závislost
u něj nevznikla. Stejně tak v případě hazardu nejde o hráčství patologické. Pachatel rovněž
netrpí ani netrpěl žádnou duševní chorobou.
Motivací k prodeji drogy byla dle znalce touha po rychlém zisku, kterým by mohl
financovat vlastní užívání drog a gambling. Heroin prodával přinejmenším od roku 2006
okruhu známých osob (toxikomanů), které jej od něj nakupovaly vícekrát do týdne,
pokaždé zpravidla v množství od jednoho do tří gramů. Se zákazníky se na prodeji
domlouval po telefonu, přičemž pro setkání volil několik obvyklých míst, na která
dojížděl automobilem či docházel pěšky. Heroin nalezený při domovní prohlídce
dosahoval koncentrace účinné látky 12,5 %, drogu prodával zpravidla za cenu 1.000 Kč
za jeden gram. V jeho bytě byla při domovní prohlídce naležena rovněž finanční hotovost
ve výši necelých 30.000 Kč, s největší pravděpodobností šlo o výdělek z prodeje drogy.
Pachatel byl usvědčen zejména na základě svědeckých výpovědí a důkazních
prostředků zajištěných při domovní prohlídce a byly mu uloženy tresty odnětí svobody
v délce osmi let a vyhoštění v délce deseti let.
5.2.3 PACHATEL 3
Třetím vybraným pachatelem je muž česko-americké státní příslušnosti, narozen roku
1992, jenž byl odsouzen pro trestný čin dle § 283 odst. 1,2 písm. c) v souběhu s trestným
činem dle § 286 odst. 1 trestního zákoníku, kterých se dopustil zejména tím, že ve svém
bytě přechovával za účelem prodeje 90 gramů metamfetaminu, jakož i vybavení k výrobě
této drogy, více než 600 tablet extáze a 2,5 kilogramu marihuany.
Rodiče pachatele se rozvedli, když mu bylo 7 let, od té doby bydlel u své matky, která
si později našla nového partnera, s tím měl řadu konfliktů vzhledem k tomu, že matku
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opakovaně fyzicky napadal. S otcem se po rozvodu pravidelně stýkal, byť nadměrně
konzumoval alkohol, a k oběma rodičům má kladný vztah. Od 16 let žil sám z peněz, které
mu posílala matka. Rodiče jsou zaměstnáni, otec vysokoškolák, matka vystudovala střední
školu. Má mladší sestru, která se podrobila léčení drogové závislosti. V České republice
pobývá od roku 2013, kdy se sem přestěhoval se svou přítelkyní.
Základní i střední školu absolvoval s průměrným prospěchem, poté studoval více než
rok vysokou školu, avšak se studiem skončil v roce 2011, když byl odsouzen k šesti
měsícům vězení za řízení v opilosti. Ve vězení strávil čtyři měsíce, následně začal
pracovat jako dělník do doby, než utrpěl těžký úraz při autonehodě, od té doby je
nezaměstnaný a pobírá rentu od zdravotní pojišťovny. V České republice byl rovněž
jednou trestán, a to pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1
trestního zákoníku a byl mu uložen zákaz činnosti spočívající v řízení motorových
vozidel.
Alkohol ochutnal poprvé ve 14 letech, v 16 letech ho začal pít každý den, ale poslední
roky abstinuje. V 16 letech také poprvé vyzkoušel drogy, konkrétně kokain a extázi, o rok
později začal užívat kodein, zpočátku příležitostně, pak každý den a následně začal
intravenózně užívat heroin v množství kolem dvou gramů denně, k tomu užíval také
Diazepam. V letech 2010 až 2013 se celkem třikrát léčil ze závislosti, ovšem k drogám se
vždy po několika dnech či týdnech vrátil a s užíváním přestal až poté, co se s přítelkyní
přestěhoval do České republiky. Heroin začal opět užívat v roce 2015 poté, co se
s přítelkyní rozešli. V době páchání trestného činu užíval heroin v množství 2 až 3 gramů
a několik tablet Diazepamu (ten mu předepisoval praktický lékař) denně. Soudní znalec
konstatoval, že pachatel je na obou látkách závislý a navrhl uložení ochranného
protitoxikomanického léčení ústavní formou. Pachatel dle znalce rovněž netrpí ani netrpěl
žádnou duševní chorobou.
Motivací k prodeji drog byla dle znalce snaha obstarat si prostředky k nákupu
dostatečného množství heroinu, za který patrně utrácel až 3.000 Kč denně. Vedle
přechovávání výše zmíněných látek byl pachateli prokázán prodej kokainu, extáze
a marihuany, ovšem pouze v množství do deseti gramů, resp. tablet, a to dvěma osobám.
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Ve dvou případech pak poskytl známé zdarma marihuanu, kterou spolu kouřili. V bytě
pachatele bylo rovněž nalezeno menší množství hašiše a dále zajištěna finanční hotovost
ve výši kolem 70.000 Kč a 400 EUR. Metamfetamin si pachatel patrně vyráběl sám
v domácí varně, ovšem v bytě nebyl nalezen efedrin ani psudoefedrin, jakož i některé další
látky, které jsou k výrobě drogy nezbytné. K původu ostatních drog se žádným způsobem
nevyjádřil. V bytě pachatele byly rovněž nalezeny kofein, paracetamol a dimethylsulfon,
kterými patrně ředil metamfetamin a kokain před prodejem. Koncentrace účinných látek
v přechovávaných drogách činila 80 % v případě metamfetaminu, 35 % u extáze
(MDMA) a pouhá 2 % u marihuany.
Pachatel byl usvědčen zejména na základě důkazních prostředků zajištěných při
domovní prohlídce a svědeckých výpovědí. Byl mu uložen úhrnný nepodmíněný trest
odnětí svobody v délce dvou let a následné protitoxikomanické ochranné léčení ústavní
formou.
5.2.4 PACHATEL 4
Čtvrtým pachatelem je muž české národnosti, narozen roku 1979, jenž byl odsouzen
pro trestný čin dle § 283 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil jednak tím, že
přechovával pro jiného 7 gramů metamfetaminu, jednak tím, že jinému opakovaně
bezplatně poskytl blíže nezjištěné množství této drogy.
Rodiče pachatele se rozvedli, když mu bylo 11 let, přičemž důvodem měla být otcova
nevěra. Pachatel s mladší sestrou nadále pobýval u své matky a jejího nového partnera, se
kterým zpočátku příliš dobře nevycházel s ohledem na jeho velmi přísnou výchovu, ovšem
jejich vztah se po čase zlepšil. K otci nemá kladný vztah a nestýká se s ním, s matkou se
vídá pravidelně a vychází s ní velmi dobře. Pachatel rovněž uvedl, že matka se v minulosti
(po rozvodu) léčila ze závislosti na alkoholu.
Základní školu absolvoval s podprůměrným prospěchem, měl rovněž kázeňské
problémy, následně se vyučil kuchařem-číšníkem a v tomto oboru pracoval až do doby
spáchání trestného činu. V minulosti byl dvakrát trestán, a to pro opakovanou majetkovou
trestnou činnost a trestný čin vydírání, přičemž v obou případech mu byl uložen

68

podmíněný trest odnětí svobody. V době páchání trestného činu bydlel se svým partnerem
v pensionu za Prahou.
Marihuanu začal kouřit v 17 letech, a to až třikrát do týdne, alkohol pije od 18 let,
zpravidla jednou do měsíce. V 18 letech také poprvé vyzkoušel „tvrdé“ drogy, konkrétně
metamfetamin, extázi a LSD. Z výpovědí pachatele vyplývá, že byl určitou dobu závislý
na metamfetaminu, ovšem k této skutečnosti se přímo nijak nevyjádřil a pouze uvedl, že
v době páchání trestného činu ho užíval asi jednou týdně, marihuanu pak jednou
do měsíce. Soudní znalec k tomu uvedl, že pachatel tyto látky škodlivě užívá, nicméně
není na nich závislý. Pachatel dle znalce rovněž netrpí ani netrpěl žádnou duševní
chorobou, je podprůměrného intelektu a mírumilovné povahy.
Pachatel poskytoval metamfetamin pouze svému partnerovi, a to bezplatně, pokaždé
v množství kolem 0,2 gramu, údajně z důvodu, že ten byl na droze závislý a pachatel chtěl
mít jistotu, že užívá kvalitní drogu a „nedává si svinstvo z ulice“. Jeho partner, jenž užíval
metamfetamin intravenózně, mu také říkal, že pokud bude mít kvalitní drogu, bude
schopen užívání omezit a snad i přestat. Pachatel tak své jednání vysvětloval, jako určitou
snahu pomoci partnerovi. Zadržen byl i s partnerem po provedení náhodné silniční
kontroly, během které byl podroben testu na drogy, jenž vyšel pozitivně v případě
metamfetaminu, a bylo u něj nalezeno celkem 7 gramů této látky. Pachatel následně sám
vypověděl, že ji má pro sebe a svého a partnera.
Vzhledem k tomu, že pachatel pod vlivem metamfetaminu řídil motorové vozidlo, byl
rovněž uznán vinným trestným pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle
§ 274 odst. 1 trestního zákoníku a byl mu uložen úhrnný peněžitý trest v celkové výši
22.000 Kč a trest zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel.
5.2.5 SHRNUTÍ KASUISTIK
Byť je každý z výše popsaných případů specifický, a to jak s ohledem na osobu
pachatele, tak způsob páchání trestné činnosti, lze v nich najít určité společné rysy, které
popisuji níže. Za společné považuji ty skutečnosti (okolnosti), které se vyskytují vždy
alespoň ve třech z výše vymezených případů.

69

V dětství pachatelé zažili rozvod rodičů, po kterém byli svěřeni do péče matky, s níž
si udrželi až do dospělosti velmi kladný vztah. Pachatelé pak relativně bez problému
absolvovali základní školu a nastoupili na školu střední, v průběhu které se dostali poprvé
do styku s návykovými látkami. Prvními, které vyzkoušeli, byl tabák, alkohol
a marihuana, do dvou let od první zkušenosti s alkoholem či marihuanou pak vyzkoušeli
„tvrdé“ drogy. Pachatelé pravidelně užívali „tvrdé“ drogy i v době páchání trestného činu,
přičemž znalec konstatoval, že se jedná o škodlivé užívání bez závislosti. Žádný
z pachatelů přitom netrpěl duševní chorobou.
V minulosti byli trestáni, ovšem žádný z nich v souvislosti s primární drogovou
kriminalitou. Pachatelé se dopustili trestného činu tím, že drogu jinému prodali, případně
ji přechovávali za účelem prodeje, přičemž motivací byla snaha dosáhnout rychlého zisku,
kterým hradili zejména svou vlastní spotřebu drog. Dle soudních znalců je pro pachatele
charakteristická

anomální,

nezdrženlivá

osobnost,

obvykle

preferující

okamžité

uspokojování potřeb bez ohledu na okolí a přijetí životního stylu a norem subpopulace
toxikomanů, kterým odpovídá zejména to, že pachatelé byli v době páchání trestného činu
nezaměstnaní. Trestný čin pak spáchali ve vícečinném souběhu s jiným.
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ZÁVĚR
Ve své práci jsem se zaměřil na stav a vývoj primární drogové kriminality na našem
území,

znění

předpisů

upravujících

problematiku

nakládání

s omamnými

a psychotropními látkami, zejména s ohledem na normy trestního práva, a pokusil se
shrnout možný vývoj kriminality v následujících letech. V rámci empirické části práce
jsem se zaměřil na pachatele trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a pokusil se charakterizovat kriminalitu
páchanou na území hlavního města Prahy, pro kterou byli pachatelé pravomocně
odsouzeni v roce 2017.
S problémem zneužívání drog, a logicky rovněž s neoprávněným nakládáním
s těmito látkami, se česká, resp. československá společnost, potýká ve větší míře již
od dvacátých let minulého století. Lze ovšem říci, že náležitá pozornost začala být tomuto
jevu věnována na úrovni domácí legislativy až po pádu komunistického režimu, kdy došlo
k podstatnému rozšíření skutkových podstat obsažených v trestním zákoně již před
revolucí a rovněž k zavedení skutkových podstat zcela nových. V souladu s přijatými
mezinárodními úmluvami byly rovněž znatelně zpřísněny sankce ukládané za tzv. drogové
trestné činy. Vývoj drogové kriminality v průběhu 90. let však jasně ukázal, že takový
postup sám o sobě není řešením daného problému, přičemž důvodů lze najít hned několik.
Tím, který se nabízí jako první, je skutečnost, že nedovolené nakládání s drogami,
zejména jeho výroba a distribuce, představuje možnost vysokého výdělku, která je
atraktivní především pro organizované zločinecké skupiny, jejichž členové jsou ochotni
s vidinou zisku riziko trestu podstoupit. Dalším faktorem vedoucím k páchání trestné
činnosti, byť se ziskem úzce souvisejícím, mohou být samotné osobnostní rysy pachatele,
často zvýrazněné jeho závislostí či pravidelným užíváním drogy. Co se týče trestných
činů, které nejsou páchány s vidinou výdělku, zde může mít vliv smířlivý pohled
veřejnosti, zejména mladých lidí, kteří často nevidí v příležitostné konzumaci,
přechovávání či poskytnutí „lehkých“ drog jinému, nic závadného.
Je třeba zdůraznit, že primární drogová kriminalita je v současné době z velké části
ovládána tržními mechanismy, které značně přispívají k její schopnosti reagovat
na podmínky stanovené nejen poptávkou, ale i právní regulací nakládání s omamnými
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a psychotropními látkami či jejich dostupností. Pád komunistického režimu tak, přestože
byly užívání a distribuce drog na našem území se svými specifiky rozšířeny již před
rokem 1989, vedl právě k formování klasického, a tedy přizpůsobení schopnějšího, trhu a,
spolu s otevřením drogové scény a příchodem zahraničních organizovaných skupin,
umožnil rychlý růst nabídky drog. Dle mého názoru jsou tyto mechanismy také důvodem
toho, že problematiku distribuce omamných a psychotropních látek nebude možné
s úspěchem řešit zpřísňováním právní regulace, a to i s ohledem na skutečnost, že trendem
posledních je obcházení platné legislativy prostřednictvím tzv. designer drugs, jejichž
počet neustále narůstá a v některých evropských státech již ve velké míře nahradily
„klasické“ drogy. Čeští uživatelé drog jsou však poměrně konzervativní a designer drugs
vyhledávají prozatím jen v omezené míře.
Látkou, v souvislosti se kterou je na našem území dlouhodobě pácháno nejvíce
registrovaných trestných činů, je metamfetamin. Ten se zde vyrábí od 70. let v malých
domácích varnách zejména za užití prekursorů efedrinu a pseudoefedrinu obsažených
v různých léčivech, ovšem v posledních letech narůstá množství varen schopných
produkovat i několik desítek kilogramů látky v rámci jednoho výrobního cyklu a droga se
z České republiky šíří do zahraničí, zejména do Německa. Výroba metamfetaminu je pro
náš stát charakteristická, svou popularitu si díky nízké ceně a dlouhému působení na
lidský organismus udržel i po revoluci, kdy se v tuzemsku objevily i jiné stimulanty, a lze
očekávat, že nedojde-li k významnějšímu omezení dovozu prekursorů, své postavení na
trhu si udrží.
V množství prakticky srovnatelném s metamfetaminem jsou v spoledních letech
registrovány trestné činy spáchané v souvislosti s konopnými drogami, především
marihuanou. Ty jsou rovněž ve velké míře produkovány na našem území v pěstírnách
o kapacitě od jednotek do více než tisíce kusů rostlin a výroba je určena především pro
domácí trh. Je pravděpodobné, že s ohledem na rozšíření užívání konopných drog
v populaci je nejvíce trestných činů (včetně latentních) ve skutečnosti pácháno právě
v souvislosti s nedovoleným nakládáním s nimi. Konopné drogy a metamfetamin pak mají
v posledních letech na registrované drogové kriminalitě podíl přesahující 90 % a lze
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očekávat, že tento trend vydrží. Tyto látky jsou rovněž rozšířeny po celém území našeho
státu.
V posledních letech pak narůstá počet trestných činů spáchaných v souvislosti
s extází, která se šíří především mezi mladými lidmi ve velkých městech v prostředí
hudebních klubů a festivalů. Naopak heroin, jenž se rozšířil v průběhu 90. let, se z České
republiky pomalu vytrácí, což je dáno zejména jeho špatnou kvalitou a vyšší cenou, a je
nahrazován různými syntetickými opiáty. To ovšem nemá vliv na skutečnost, že je
ve velkém množství pašován přes střední Evropu po tzv. balkánské trase, o čemž svědčí
občasné záchyty zásilek skrytých v nákladních automobilech či zavazadlech kurýrů
přepravujících drogu do západní Evropy. Trendem očekávaným ze strany Národní
protidrogové centrály je růst kriminality páchané v souvislosti s nedovoleným nakládáním
s kokainem, ovšem s ohledem na jeho špatnou kvalitu, vysokou cenu a krátkou dobu
účinku, nelze předpokládat, že by nabídka narůstala na úkor metamfetaminu či extáze.
Stejně jako v případě heroinu je tak pro stav kriminality významným zejména s ohledem
na zásilky, které putují přes území našeho státu, ovšem ze západní Evropy a Jižní Ameriky
dále na východ a jih Evropy.
V rámci empirické části práce jsem se zaměřil na drogovou kriminalitu páchanou
na území hlavního města Prahy celkem 45 osobami, které byly v roce 2017 pravomocně
odsouzeny pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy. Ze studia trestních spisů vyplynulo, že trestné činnosti
se v necelé polovině případů dopouštěli pachatelé nezaměstnaní, ti ji také oproti osobám
se stálým příjmem častěji páchali s úmyslem dosažení zisku a ve větším rozsahu.
Prakticky všichni odsouzení měli rovněž vlastní zkušenost s užíváním drogy, v době
páchání trestného činu jich nejvíce užívalo drogu občas nebo pravidelně, nezanedbatelně
se na kriminalitě podílely také osoby na droze závislé. Ti, kteří v době páchání trestného
činu drogu užívali, nedovoleným způsobem nakládali zpravidla se stejnou látkou. Necelá
polovina pachatelů spáchala trestný čin v souvislosti s více než jednou drogou, ovšem
de facto všichni tak činili v případě jedné látky v násobně větším rozsahu. Odsouzení
nakládali nedovoleným způsobem především s metamfetaminem, případně jeho
prekursory, a s konopnými drogami, ovšem jejich podíl na trestné činnosti nebyl
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v porovnání s celorepublikovým průměrem tak výrazný, naopak vyšší podíl osob byl
odsouzen pro nedovolené nakládání s extází, léčivy dostupnými na lékařský předpis
a heroinem. Více než polovina pachatelů se v minulosti dopustila trestného činu, nejčastěji
majetkového či obecně nebezpečného, a to v zpravidla souvislosti s vlastním užíváním
drogy. V porovnání se zbytkem České republiky se na registrované kriminalitě podílely
v násobně větším množství osoby cizí státní příslušnosti.
Ze zaznamenaných vývojových trendů primární drogové kriminality, jakož i počtu
registrovaných trestných činů, množství drog, které byly v průběhu posledních let
na našem území zachyceny, a samotné povahy drogové trhu, dle mého názoru nevyplývá,
že politika směřující k omezení nabídky drog je, a může být, zejména s ohledem na
výrobu a distribuci drog dostatečně účinná. Je jistě pravdou, že omezení nabídky může
vést rovněž ke snížení poptávky, ovšem každý zásah proti osobě páchající tuto trestnou
činnost s sebou vedle jistého odstrašujícího efektu přináší taktéž příležitost jinému
potenciálnímu pachateli. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že je třeba věnovat
mnohem více pozornosti omezování samotné poptávky po drogách.
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Kriminologické aspekty drogové kriminality

ABSTRAKT
Diplomová práce se věnuje tématu kriminologických aspektů drogové kriminality.
S ohledem na šíři dané problematiky se zaměřuje pouze na tzv. primární drogovou
kriminalitu, tedy trestnou činnost spočívající v porušování předpisů upravujících
nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Práce má za cíl zejména popsat stav
a vývoj primární drogové kriminality na území České republiky a shrnout možné
vývojové trendy let následujících, jakož i zmapovat vývoj vnitrostátní i mezinárodní
legislativy a zhodnotit možné dopady na danou problematiku a, na základě empirického
šetření, charakterizovat drogovou kriminalitu páchanou na území hlavního města Prahy,
pro kterou byli pachatelé pravomocně odsouzeni v roce 2017. První kapitola diplomové
práce je zaměřena na vymezení pojmů pro dané téma významných, a to zejména z pohledu
platné legislativy. Druhá kapitola nastiňuje vývoj problematiky užívání a distribuce drog
na našem území a jemu odpovídající vývoj legislativy, třetí kapitola se pak věnuje
současné, především trestně právní úpravě nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a prekursory. Čtvrtá kapitola prezentuje statistické údaje týkající se primární
drogové kriminality a jejích pachatelů a aktuální vývojové trendy s ohledem na nejčastěji
zneužívané omamné a psychotropní látky vyskytující se na území České republiky.
Poslední kapitola přináší údaje získané vlastním empirickým šetřením.
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Criminological Aspects of Drug-Related Crime

ABSTRACT
The thesis deals with the topic of criminological aspects of drug-related crime.
Considering the breadth of the issue, it focuses only on the so-called primary drug-related
crime, i.e. criminal activity consisting of violation of laws and regulations on the handling
of narcotic drugs and psychotropic substances. The aim of the thesis is particularly to
describe the situation and development of the primary drug-related crime in the territory of
the Czech Republic and to summarize possible development trends in the following years,
as well as to map the development of national and international legislation and assess its
possible effects on the drug problem. Finally, based on empirical research, the thesis aims
to characterize drug-related crime committed on the territory of the capital city of Prague
for which the perpetrators were finally convicted in 2017. The first chapter of the thesis
defines the terms relevant to the topic, especially with respect to applicable legislation.
The second chapter outlines the development of the issues of drug abuse and distribution
in the territory of the Czech Republic and the corresponding evolution of legislation, while
the third chapter is dedicated to the current, particularly criminal legislation on the
handling of narcotic drugs and psychotropic substances and precursors. The fourth chapter
provides statistical data regarding primary drug-related crime and its perpetrators, and the
current development trends considering the most commonly abused narcotic drugs and
psychotropic substances occurring in the territory of Czech Republic. The last chapter
presents the results of own empirical investigation.
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