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Úvod 

 
„Musíme akceptovat, že svět bez drog je pouhou iluzí.“  Tato slova použil Kofi Annan, nedávno zesnulý 

bývalý generální tajemník Organizace spojených národů, ve své eseji z roku 2016.1 V ní pak 

mimo jiné nabádal světové politiky, aby učinili nezbytné kroky k legalizaci drog. Podobným 

způsobem apelovala a apeluje na společnost celá řada státníků, vědců, umělců a dalších 

význačných osobností zastávajících liberální postoj k drogám. Na druhé straně však stojí 

neméně početná skupina stoupenců prohibice, která naopak prosazuje co nejtvrdší postup 

vůči návykovým látkám. Již dlouhou dobu vedou tyto tábory spory o tom, jakým způsobem se 

k drogové problematice postavit. Účinné řešení se ale zatím zdá být v nedohlednu. 

Je nezpochybnitelným faktem, že drogy provázejí lidstvo již od nepaměti. Bylo by proto 

poněkud naivní očekávat, že tomu v budoucnosti bude jinak. Jinými slovy: drogy byly, jsou 

a budou a je třeba se s jejich existencí smířit. To ovšem neznamená zcela rezignovat na 

jakoukoliv snahu nalézt způsob, jak je dostat pod kontrolu. Vždyť každým rokem v důsledku 

jejich užívání desetitisíce lidí ztratí život nebo se potýká se zdravotními problémy. Ještě větší 

množství lidí je zasaženo kriminalitou spojenou s drogami. To vše je provázeno obrovskými 

výdaji států na boj proti drogám. Z těchto důvodů je nadále nezbytné se tímto tématem 

důkladně zabývat a pokusit se najít odpověď na otázku, jaká forma protidrogové politiky je 

nejefektivnější. 

Při hledání této odpovědi lze vycházet z poznatků celé řady vědních oborů, jako jsou medicína, 

psychologie, filozofie, sociologie, ekonomie či právo. Předkládaná diplomová práce se bude 

zabývat drogovou prohibicí a legalizací z hlediska dvou posledně jmenovaných disciplín. 

Hlavním cílem této práce je přispět k debatě o drogové problematice analýzou vybraných 

aspektů stávající prohibice i potenciální legalizace drog jak z hlediska ekonomie, tak z hlediska 

práva. Na základě této analýzy pak bude možné zhodnotit, do jaké míry je státní zákaz drog 

úspěšný, případně v čem lze spatřovat přínos legalizace drog. Cílem ekonomické části práce je 

prostřednictvím poptávkově-nabídkové analýzy drogového trhu přiblížit čtenáři základní 

mechanismy jejich fungování a vysvětlit dopady státních zásahů v této oblasti. Záměrem této 

části práce je také objasnit hlavní ekonomické důsledky užívání drog a jejich prohibice stejně 

jako představit drogy pohledem nejvýznamnějších ekonomických teorií. Cílem navazující právní 

části je pak rozebrat mezinárodní i českou právní úpravu ve vztahu k drogám se zřetelem na 

trestněprávní normy a popsat základní způsoby realizace protidrogové politiky v České 

                                                           
1 ANNAN, Kofi. Why It's Time To Legalize Drugs. Der Spiegel [online]. 2016 [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: 
http://www.spiegel.de/international/world/kofi-annan-on-why-drug-bans-are-ineffective-a-1078402.html 
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republice a ve vybraných zemích světa. Závěrečná kapitola si potom klade za cíl nastínit základní 

výzvy objevující se v souvislosti s prohibicí a legalizací drog a nabídnout možná řešení. 

Autor vycházel při tvorbě této práce hned z několika vědeckých metod. V první kapitole 

věnující se historickému kontextu drogové prohibice je použita metoda explanace, zatímco 

v ekonomické a právní části převažuje analýza drogového trhu, respektive související právní 

úpravy. Analýza právní úpravy je doplněna o právní komparatistiku, tedy o metodu stěžejní pro 

srovnávání různých systémů protidrogové politiky ve vybraných zemích. Celou prací prostupuje 

taktéž syntéza oborů práva a ekonomie, viditelná zejména v poslední kapitole při úvahách 

o efektivní regulaci návykových látek. V této kapitole je při popisu možných způsobů regulace 

drog použita rovněž analogie. 

Největší přínos této diplomové práce lze spatřovat právě v propojení ekonomie a práva při 

zkoumání předmětné problematiky. Autor má za to, že zahrnutí obou pohledů umožní pochopit 

způsob, jakým fungují drogové trhy a jak následně vytvářet odpovídající právní normy. Určitým 

přínosem může být také zařazení dostatečného množství relevantních, převážně zahraničních, 

studií vztahujících se k danému tématu. Je třeba rovněž dodat, že na základě dostupných 

informací nebyla autorovi v době uzavření rukopisu známa existence jakékoliv další práce 

v českém jazyce, která by se podobným způsobem zabývala otázkou prohibice a legalizace drog. 

Důvodem vzniku tohoto textu proto bylo pokusit se vytvořit první česky psanou odbornou 

práci, která obsahuje dostatečně podrobné a aktuální zpracování tohoto tématu 

z ekonomického i právního hlediska. 

Celá práce je rozdělena do čtyř ucelených kapitol. Samotné ekonomické a právní analýze 

předchází stručný popis historie drogové prohibice rozpracovaný v první kapitole. Zasazení do 

historického kontextu je totiž důležité pro pochopení důvodů existence v současnosti 

převažující, restriktivní protidrogové politiky. Druhá kapitola se zaměřuje na ekonomické 

aspekty drogové prohibice a legalizace. Značný prostor je věnován již zmíněné poptávkově-

nabídkové analýze drogového trhu se všemi jeho specifickými rysy. Postupně se tak čtenář 

seznámí s tím, jak funguje poptávková i nabídková strana tohoto trhu, co tvoří cenu drog 

i jakým způsobem ovlivňuje fungování drogového trhu prohibice. Dále jsou představeny 

nejzásadnější hospodářské dopady užívání drog. V závěru této kapitoly je pak zpracován přehled 

vývoje ekonomického myšlení v oblasti drog a prohibice, v němž je kladen důraz na 

behaviorální ekonomii. Tématem třetí kapitoly jsou právní aspekty drogové prohibice 

a legalizace. Nejprve je představen mezinárodní a evropský legislativní a institucionální rámec 

současné protidrogové politiky, následovaný analýzou právní úpravy drog a základních strategií 

protidrogové politiky v České republice. Poslední část této kapitoly pak čtenáři umožňuje 

porovnat odlišné přístupy k drogám ve vybraných zemích světa. Čtvrtou, závěrečnou, kapitolu 
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lze potom vnímat jako zamyšlení nad otázkou, jakým způsobem řešit drogovou situaci ve světě. 

S využitím uvedených poznatků ekonomie a práva jsou v této kapitole především nastíněny 

základní výzvy, které se objevují v souvislosti s prohibicí a legalizací drog. 
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1 Drogy a prohibice v historickém kontextu 

Jak již bylo uvedeno, drogy jsou s lidmi neodmyslitelně spjaty již od samotného zrodu lidstva 

a samotná historie jejich užívání by byla předmětem samostatné práce. Zpočátku existovaly dva 

důvody, proč se lidé uchylovali k drogám. Prvním bylo užívání některých rostlin a hub pro jejich 

halucinogenní účinky při různých náboženských či iniciačních rituálech. Doklady o takovéto 

konzumaci látek schopných měnit lidské vědomí nalezneme v rozličných kulturách v různých 

částech světa. Namátkou lze zmínit dodnes existující rituál pití nápoje ayahuasca praktikovaný 

domorodci v oblasti Amazonie, který má několikatisíciletou tradici. Druhým důvodem užívání 

drog byly jejich léčivé účinky. Výsostné postavení mezi léčivými prostředky mělo hlavně opium 

a konopí, které je zmiňováno například v tradiční čínské či indické medicíně. Kokain začal být 

poté, co jej v roce 1858 poprvé izoloval z kokových listů německý chemik Albert Niemann, 

užíván v medicíně jako lokální anestetikum2 a je všeobecně známo, že až do roku 1903 byl také 

jednou ze složek, kterou obsahovala Coca-Cola3. Dokonce i heroin, mnohými považovaný za 

jednu z nejnebezpečnějších drog, byl předepisován jako nenávyková alternativa morfinové 

závislosti.4 

Možnost vzniku závislosti na drogách a jejich zneužívání je jedním z hlavních faktorů, který stál 

u vzniku mezinárodní drogové prohibice na přelomu 19. a 20. století. V centru prvotních 

regulačních snah stálo opium, droga získávaná z nezralých makovic máku setého známá pro své 

narkotické účinky. Právě kvůli nim mělo nezastupitelnou úlohu v medicíně při tlumení bolesti. 

Zároveň je však opium vysoce návykovou drogou, což se plně projevilo koncem 19. století 

v Číně, kam bylo opium dodáváno především z Indie anglickou Východoindickou společností. 

Ta si po dvou vyhraných opiových válkách v 40. a 50. letech 19. století vydobyla monopol na 

dovoz opia do Číny. Vysoké ceny dováženého opia však vedly ke zvýšení domácí produkce, 

která do roku 1900 převyšovala import až šestinásobně.5 Důsledkem byla doslova epidemie 

zneužívání opia; je odhadováno, že kolem roku 1906 opium kouřilo pravidelně zhruba dvacet 

procent dospělé čínské populace a až 40 milionů obyvatel na něm bylo závislých.6 

Celospolečenská a hospodářská krize byla v roce 1906 natolik závažná, že čínská vláda přišla 

s řešením v podobě desetiletého prohibičního plánu. 

                                                           
2 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 85. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
3 MUSTO, David. The American disease. New York: Oxford University Press, 1999, s. 3. ISBN 0-19-512509-6. 
4 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 85. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
5 STEVENSON, Richard. Winning The War on Drugs: To Legalise or Not?. London: Institute of Economic Affairs, 
1994, s. 76. ISBN 0255363303. 
6 Tamtéž. 
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Z ostatních zemí, kde se opium začalo stávat problémem, lze uvést Velkou Británii, kam bylo 

dováženo právě z Indie a Číny, a také Spojené státy americké, kde se po občanské válce objevila 

tzv. „vojenská nemoc“, jinými slovy závislost vojáků na opiu vracejících se z bojišť občanské 

války jako důsledek tišení bolesti touto drogou.7 

Postupem času si státy začaly uvědomovat potřebu určité regulace drog. Jedním z prvních 

předpisů v oblasti státní regulace obchodu s drogami se stal anglický Pharmacy Act z roku 

1868. Tento zákon řadil opium doslova mezi „jedy“ (takto muselo být i označeno) a jeho největší 

přínos spočíval ve vyhrazení prodeje opia pouze registrovaným prodejcům, kteří byli členy 

Farmaceutické společnosti.8 Opium však bylo ve Velké Británii nadále prakticky bez problému 

dostupné, proto se nedá hovořit o předpisu čistě prohibičním. Tím byl naopak o sedm let mladší 

americký San Francisco Act (1875) zaměřený proti opiovým doupatům, která se v USA 

objevila společně s čínskými přistěhovalci. Bez zajímavosti nezůstává, že tato norma měla silný 

rasový podtext. Jejím primárním účelem byla totiž ochrana bílých obyvatel před škodlivými 

cizími vlivy jako je právě kouření opia v těchto doupatech. Panovalo dokonce všeobecné 

přesvědčení, že čínští muži lákají do těchto zařízení počestné bílé ženy a nutí je k pohlavnímu 

styku.9 Nutno dodat, že čínští přistěhovalci nebyli jedinou skupinou podezřívanou 

z nebezpečného užívání návykových látek. Dobové novinové články zejména na americkém 

Jihu hovořily o „kokainem poblázněných“ Afroameričanech a obdobně byli mexičtí imigranti 

spojováni s užíváním marihuany.10 Z právních předpisů USA tehdejší doby stojí za zmínku ještě 

Pure Food and Drug Act z roku 1906, který představoval první federální regulaci prodeje 

konzumovaného zboží, tedy včetně drog. Opět se však jednalo o předpis, jehož primárním cílem 

byla ochrana spotřebitelů, a nikoliv snaha postavit drogy mimo zákon.11 

Za skutečný začátek boje proti drogám lze označit teprve následující období, kdy došlo ke 

dvěma zásadním událostem. V reakci na neúnosnou opiovou situaci v Číně byla v roce 1909 na 

návrh Spojených států amerických, které se snažily získat důležitější pozici v oblasti mezinárodní 

kontroly trhu s opiem (zejména z důvodu omezit monopol Velké Británie), svolána Šanghajská 

opiová komise, následovaná o dva roky později mezinárodní konferencí v Haagu. Výsledkem 

této konference byla Mezinárodní úmluva o opiu přijatá v roce 1912, která se stala první 

mezinárodní úmluvou upravující dohled nad drogami, jmenovitě opiem, kokainem, morfiem 

                                                           
7 STEVENSON, Richard. Winning The War on Drugs: To Legalise or Not?. London: Institute of Economic Affairs, 
1994, s. 77. ISBN 0255363303. 
8 MUSTO, David. The history of legislative control over opium, cocaine, and their derivatives. In: Schaffer Library 
of Drug Policy [online]. 1987 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.druglibrary.org/schaffer/history/ophs.htm 
9 BLOCK, Frederic. Racism’s Hidden History in the War on Drugs. In: Huffington Post [online]. 2013 [cit. 2018-
06-01]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/judge-frederic-block/war-on-
drugs_b_2384624.html?guccounter=1 
10 Tamtéž. 
11 MUSTO, David. The American disease. New York: Oxford University Press, 1999, s. 22-23. ISBN 0-19-512509-6. 
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a heroinem.12 Vzhledem k tomu, že tuto úmluvu ratifikovala drtivá většina tehdejších světových 

mocností (po první světové válce se stala tato úmluva součástí Versaillské smlouvy), je přijetí 

Mezinárodní úmluvy o opiu skutečným počátkem drogové prohibice na celosvětové úrovni.  

Druhou, neméně zásadní událostí pak bylo přijetí prvního prohibitivního zákona v USA – The 

Harrison Narcotics Tax Act. Původně se mělo opět jednat pouze o právní předpis regulující 

trh s drogami včetně jeho zdanění, což bylo zdůrazněno i v jeho oficiálním plném názvu. 

Tehdejší americká společnost totiž nevnímala drogy jako negativní jev zásadního charakteru 

a pokud ano, tak pouze týkající se národnostních a rasových menšin, jak již bylo uvedeno výše.13 

Tyto argumenty pochopitelně provázely i přijímání Harrisonova zákona. Velmi podstatným 

důvodem pro přijetí zákona tak byla nakonec spíše potřeba implementace Mezinárodní úmluvy 

o opiu. Zároveň byl patrný silný vliv lékařské a farmaceutické lobby, která se zasadila o to, aby 

měla monopol na distribuci kontrolovaných látek.14 Zákon byl schválen po jeho přijetí 

Kongresem v prosinci 1914 a v účinnost vstoupil 1. 3. 1915. Teprve tehdy se začaly projevovat 

určité rysy drogové prohibice, způsobené výkladem vágních ustanovení zákona příslušníky 

policejních složek a později také samotným Nejvyšším soudem. Začali být postihováni jak lékaři 

předepisující drogy závislým pacientům, tak samotní závislí uživatelé. Podle tehdejších měřítek 

totiž závislost nebyla považována za nemoc, a tudíž závislí nemohli obdržet své drogy legálním 

způsobem. Velmi záhy tak bylo možno pozorovat první negativní jevy. Úvodník časopisu New 

York Medical Journal ze dne 15. května 1915, tedy po pouhých několika týdnech účinnosti 

zákona, popisoval situaci takto: „Jak se dalo očekávat… okamžitý efekt Harrisonova zákona se projevil 

v podobě přílivu drogových uživatelů v nemocnicích a sanatoriích. Byly nahlášeny projevy násilí, když se závislí 

zoufale snažili získat své drogy, ale také v důsledku deliria vyvolaného náhlým přerušením jejich přísunu…“15 

Současně byli závislí nuceni uchýlit se k obstarávání návykových látek na černém trhu, který se 

postupem času stal stejně organizovaným jako ten legální. Užívání drog se tak prakticky ze dne 

na den stalo zločinem, došlo také k nárůstu související kriminality.16 Ruku v ruce s prvním 

federálním zákonem se tak projevily všechny negativní aspekty prohibice včetně nárůstu počtu 

                                                           
12 MUSTO, David. The history of legislative control over opium, cocaine, and their derivatives. In: Schaffer Library 
of Drug Policy [online]. 1987 [cit. 2018-06-01]. Dostupné z: http://www.druglibrary.org/schaffer/history/ophs.htm 
13 Zde je na místě uvést rozdílné vnímání alkoholu, který byl tehdy v porovnání s drogami považován za 
nebezpečnější, což nakonec vedlo k alkoholové prohibici v USA ve 20. letech 20. století. 
14 THORNTON, Mark. The Economics of Prohibition. Salt Lake City: University of Utah Press, 1991, s. 63. ISBN 0-
87480-375-6. 
15 BRECHER, Edward M. The Consumers Union Report on Licit and Illicit Drugs. Schaffer Library of Drug Policy 
[online]. 1972 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: http://druglibrary.org/schaffer/Library/studies/cu/cumenu.htm 
16 THORNTON, Mark. The Economics of Prohibition. Salt Lake City: University of Utah Press, 1991, s. 123-125. ISBN 
0-87480-375-6. 
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osob zneužívajících návykové látky. Během následujících téměř šedesáti let pak bylo na posílení 

Harrisonova zákona přijato kolem 55 federálních zákonů.17 

V průběhu 20. století další státy postupně začaly po vzoru Spojených států amerických drogy 

regulovat, zároveň se rozvinula také mezinárodní spolupráce v boji proti nim. Tato spolupráce 

vyvrcholila ve 2. polovině 20. století, kdy na půdě Organizace spojených národů vznikly tři 

multilaterální smluvní dokumenty – Jednotná úmluva o omamných látkách (1961, ve znění 

Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1972), Úmluva 

o psychotropních látkách (1971) a Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami (1988). V současné době tvoří tyto úmluvy 

mezinárodněprávní východiska kontroly drog a vytváří tak univerzální rámec pro tvorbu 

legislativy ve většině členských států OSN, včetně České republiky.18 

Pro úplné pochopení historického kontextu drogové prohibice je třeba uvést ještě jeden termín 

– válka proti drogám (war on drugs). Ten použil poprvé v červnu 1971 americký prezident 

Richard Nixon, který se o drogách několikrát vyjádřil jako o „veřejném nepříteli číslo jedna“.19 

Tento program, rozvinutý později Reaganovou administrativou a v omezené míře existující 

dodnes, lze směle označit za nejrozsáhlejší protidrogovou kampaň v dějinách. Zahrnoval 

doslova boj na všech frontách – od přísnějších protidrogových zákonů (politika nulové 

tolerance v 80. letech) přes masivní osvětové kampaně (Just Say No první dámy Nancy 

Reaganové) až po vojenské operace ve Střední a Jižní Americe. Takřka hysterická snaha potírat 

návykové látky a související kriminalitu vedla k nárůstu zatýkání. Jaký je však výsledek této více 

než čtyřicet let trvající války? Christopher J. Coyne a Abigail R. Hall jsou ve své eseji z roku 2017 

velmi kritičtí: „Americká válka proti drogám, podobně jako nešťastná alkoholová prohibice na počátku 

20. století, je zářným příkladem katastrofální politiky, upřednostňování vlastních zájmů a opakované ignorance 

ze strany volených představitelů a jiných politiků. Již od svého počátku vede tato válka opakovaně k plýtvání, 

podvodům, korupci, násilí a smrti. Zatímco se celá řada států vydává směrem k legalizaci či dekriminalizaci 

některých látek, Amerika v přehodnocování své protidrogové politiky zůstává daleko pozadu.“20 

Navzdory rostoucí kritice války proti drogám, která se ozývá ze všech stran, tvoří roční výdaje 

na tuto válku více než 58 miliard dolarů.21 Cíl, tedy vymýcení či alespoň zásadní snížení množství 

                                                           
17 BRECHER, Edward M. The Consumers Union Report on Licit and Illicit Drugs. Schaffer Library of Drug Policy 
[online]. 1972 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: http://druglibrary.org/schaffer/Library/studies/cu/cumenu.htm 
18 Blíže se těmto mezinárodním úmluvám věnuje podkapitola 3.2.1 této práce. 
19 OSTROWSKI, James. Thinking about Drug Legalization. Policy Analysis 121 [online]. Washington, D.C.: Cato 
Institute, 1989 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.cato.org/policy-analysis/thinking-about-drug-
legalization 
20 COYNE, Christopher J. a Abigail R. HALL. Four Decades and Counting: The Continued Failure of the War 
on Drugs. Policy Analysis 811 [online]. Washington, D.C.: Cato Institute, 2017 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
https://www.cato.org/publications/policy-analysis/four-decades-counting-continued-failure-war-drugs 
21 Drug War Statistics. In: Drug Policy Alliance [online]. 2017 [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 
http://www.drugpolicy.org/issues/drug-war-statistics 
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zneužívaných drog, se však stále jeví jako nedosažitelný. Názorným příkladem neúspěchu války 

proti drogám může být například graf úmrtí v USA způsobených drogami, ze kterého je zřetelně 

patrná vzrůstající tendence (viz graf č. 1.1). 

Graf č. 1.1 – Celkový počet úmrtí způsobených v USA drogami v letech 1999 - 2016 

 

 

Zdroj: National Institute on Drug Abuse, 201722 

Neúspěch boje proti drogám naznačuje, proč v posledních desetiletích dochází na globální 

úrovni ke změnám v drogové politice. Tradičnější intervencionismus je postupně nahrazován 

liberálním přístupem, přičemž průkopníkem v této oblasti jsou evropské státy. Asi nejznámějším 

příkladem je Nizozemsko, kde v roce 1976 došlo k novelizaci tamější drogové legislativy. 

Důsledkem této novelizace bylo zavedení právně relevantního rozdělení drog z hlediska jejich 

rizikovosti na „tvrdé“ a „měkké“. V návaznosti na nový právní předpis pak byl vydán metodický 

pokyn ministerstva spravedlnosti, který zavedl faktickou dekriminalizaci (upuštění od trestního 

stíhání) v případech držení menšího množství konopí či jedné dávky tvrdé drogy pro vlastní 

spotřebu. Zároveň tento pokyn stanovil, že distribuce a prodej marihuany má být pro policii 

a státní zastupitelství věcí nejnižší priority. Reálně tak platí jakýsi „zákon přivřeného oka“ – 

chování, které je formálně protizákonné, není ve skutečnosti vůbec postihováno. Tento systém 

vedl mimo jiné ke vzniků slavných a turisty oblíbených coffee shopů, v nichž lze menší množství 

konopí či hašiše bez problému zakoupit.23 

                                                           
22 Total U.S. Drug Deaths. In: National Institute on Drug Abuse [online]. 2017 [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates 
23 ROSMARIN, Ari a Niamh EASTWOOD. Tichá revoluce: praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých 
zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013, s. 34. ISBN 978-80-7440-083-4. 



9 

Další významnou událostí byla dekriminalizace užívání a držení všech drog v Portugalsku v roce 

2001. Prohibice v této zemi nadále zůstává, nicméně sankce již nespadají do působnosti 

trestního zákona. Důvodem k tak radikálnímu kroku byla zejména špatná zdravotní situace mezi 

uživateli drog, kteří je aplikují nitrožilně – v roce 1999 mělo Portugalsko v rámci EU nejvyšší 

podíl HIV pozitivních mezi injekčními uživateli, každoročně se zvyšoval také počet náhlých 

úmrtí spojených s drogami (od roku 1989 do roku 1999 až desetinásobně).24 Nový zákon 

odstranil trestní postih v případě, že policista najde u někoho drogu v množství odpovídajícím 

až desetinásobku průměrné denní dávky pro vlastní spotřebu. Namísto toho je dotyčný 

předvolán k „výchovně-motivační komisi“, která jej posuzuje pouze z hlediska případné potřeby 

léčby.25 

Třetím, posledním, příkladem současné liberalizace drogové politiky je pak úplná legalizace 

marihuany v Uruguay. Malá jihoamerická země se v roce 2013 stala prvním státem na světě, kde 

bylo zákonem povoleno rekreační užívání, prodej i pěstování konopí. Od roku 2017 je navíc 

umožněn prodej certifikované marihuany v lékárnách. Každý registrovaný uživatel starší 18 let 

si tak smí koupit až 40 gramů drogy měsíčně, na výběr má přitom ze dvou variant.26 

Současný trend dekriminalizace či legalizace marihuany se koneckonců nevyhýbá ani Spojeným 

státům americkým, byť pouze na úrovní jednotlivých států. V roce 2012 došlo k legalizaci 

rekreačního užívání marihuany v Coloradu a Washingtonu27, postupně následovaly další státy. 

Celkově vzato však na globální úrovni dochází ke změnám pojetí boje s drogami jen velmi 

pomalu a spíše izolovaně, a proto i nadále existuje celá řada problémů spjatých s drogami, které 

je třeba řešit. Světová zpráva o drogách (World Drug Report), kterou každoročně vypracovává 

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) 

nenaznačuje, že by měl v brzké době počet drogových uživatelů klesnout. V roce 2015 odhadem 

čtvrt miliardy obyvatel, tedy kolem pěti procent světové populace, užilo drogu alespoň jednou.28 

Zároveň se v souvislosti s poptávkou po drogách velice daří ilegálnímu trhu s nimi, zejména 

trhu s kokainem a syntetickými drogami.29 

                                                           
24 GREENWALD, Glenn. Drug Decriminalization in Portugal [online]. Washington D.C.: Cato Institute, 2009, s. 16 
- 17 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-
portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies 
25 ROSMARIN, Ari a Niamh EASTWOOD. Tichá revoluce: praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých 
zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013, s. 37. ISBN 978-80-7440-083-4. 
26 Uruguay pharmacies start selling cannabis straight to consumers. In: The Guardian [online]. 2017 [cit. 2018-06-
12]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/19/uruguay-marijuana-sale-pharmacies 
27 COFFMAN, Keith a Nicole NEROULIAS. Colorado, Washington first states to legalize recreational pot. In: 
Reuters [online]. 2012 [cit. 2018-06-12]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-usa-marijuana-
legalization/colorado-washington-first-states-to-legalize-recreational-pot-idUSBRE8A602D20121107 
28 World Drug Report 2017. Vienna: United Nations publication, 2017, s. 9. ISBN 978-92-1-148291-1. 
29 Tamtéž, s. 15. 
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Jak bylo nastíněno v této kapitole, v průběhu historie došlo k posunu ve vnímání omamných 

a psychotropních látek. Původně byly brány pouze jako léčivé prostředky, teprve později si 

začala společnost uvědomovat jejich nebezpečný návykový potenciál a možnost jejich 

zneužívání. Podobným způsobem se změnila také role státu v jejich regulaci. Zpočátku patrná 

snaha státu pouze vytvořit právní rámec pro drogový trh a poskytnutí přiměřené ochrany 

spotřebitelům se v průběhu několika desetiletí změnila ve skutečnou válku se všemi jejími 

důsledky.30 Drogová prohibice trvá již přes sto let. Jak již bylo naznačeno výše, je diskutabilní, 

zdali je drogová prohibice ve své současné podobě efektivní. Jakým způsobem však drogy 

regulovat? Má jejich prohibice vůbec ještě smysl? Na tuto otázku poskytuje do jisté míry 

odpověď ekonomie. A právě ekonomické aspekty prohibice jsou předmětem následující 

kapitoly. 

  

                                                           
30 Například v Mexiku si boj s drogami jen od roku 2006 vyžádal přes 200 000 lidských životů (zdroj: Drug War 
Statistics. In: Drug Policy Alliance [online]. 2017 [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 
http://www.drugpolicy.org/issues/drug-war-statistics). 
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2 Ekonomické aspekty prohibice a legalizace drog 

 
Drogy a prohibice s ekonomií nesouvisí pouze zdánlivě. Jak bude ukázáno v této kapitole, na 

drogy a drogové trhy se vztahují zákonitosti, které platí u jakýchkoli jiných legálních trhů. 

Ekonomie tak může pomoci při zkoumání problematiky návykových látek a poskytnout vodítka 

pro tvorbu efektivní protidrogové politiky. Celá kapitola je rozdělena do čtyř ucelených částí. 

V první podkapitole je pozornost zaměřena na černý trh obecně, ve druhé podkapitole jsou pak 

rozebírány základní vlastnosti trhu drogového, jako jsou poptávka, nabídka, cena a produkt. 

Tématem třetí podkapitoly jsou ekonomické důsledky užívání drog a jejich prohibice. 

V závěrečné části jsou pak drogy a prohibice představeny jako fenomén, který ekonomie 

zkoumá a jsou v ní zmíněny některé nejdůležitější ekonomické teorie a studie věnující se dané 

problematice. 

 

2.1 Černý trh 

Základní ekonomická teorie nabídky a poptávky se pochopitelně vztahuje také na zakázané 

drogy. V dřívějších dobách si uživatelé mohli drogy jednoduše obstarat legální cestou, se 

zavedením prohibice však tuto možnost nemají. Svou poptávku jsou tak nuceni uspokojit 

nezákonným způsobem, na černém trhu31. Takový trh představuje prostor, ve kterém dochází 

ke směně zboží a služeb, jež jsou často státem přímo zakázány (příkladem jsou právě drogy, ale 

také zbraně či lidské orgány) nebo jsou státem vysoce daněny (například trh s alkoholem 

a tabákem). Na černém trhu jsou ceny vyšší (jedná-li se například o zakázané zboží) nebo nižší 

(v případě kradeného či nedaněného zboží) než na trhu oficiálním. Zároveň však platí, že ceny 

zboží a služeb zůstávají v takové výši, v jaké jsou spotřebitelé ochotni za ně zaplatit či za jaké 

jsou prodávající ochotni je prodat. Nejvýraznějším rysem černých trhů s ilegálním zbožím 

a službami jsou vysoké náklady obchodování jak na straně obchodníků, kteří jsou nuceni 

vynaložit nemalé prostředky související se snahou chránit se před zásahy státu (utajení, úplatky, 

transportní náklady…), tak na straně samotných spotřebitelů, pro které znamená obstarávání 

zboží a služeb na černém trhu zpravidla vyšší časový výdaj. Značné náklady jsou také na straně 

státu, který se pochopitelně snaží zasahovat proti obchodování na černém trhu.32 

Na první pohled se může zdát, že černý trh představuje pouze marginální oblast v rámci 

celosvětové ekonomiky. Opak je však pravdou. Ekonomové Ceyhun Elgin a Oguz Oztunali 

z istanbulské Bosporské univerzity se tímto tématem podrobně zabývali a na základě údajů ze 

161 zemí z období let 1950 až 2009 došli k zajímavému závěru. Odhadují totiž, že tzv. šedá 

                                                           
31 Lze se setkat také s pojmem stínová nebo šedá ekonomika. 
32 URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 142-143. ISBN 978-80-7478-724-9. 
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ekonomika představuje zhruba 22,67 procent celosvětového HDP33, což rozhodně není 

zanedbatelný podíl. Je však třeba zdůraznit, že naprosto spolehlivá data týkající se černých trhů 

je prakticky nemožné získat, a proto je vždy třeba brát tyto odhady s rezervou. 

V rámci ilegálních trhů pak mají výsostné postavení trhy drogové. Zpráva o evropském 

drogovém trhu z roku 2016, kterou vypracovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy 

a drogovou závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – 

EMCDDA) hovoří o tom, že globálně se drogy na ziscích z kriminální činnosti podílí z jedné 

pětiny. K objemu evropského trhu s drogami uvádí následující: „Je odhadováno, že trh s drogami ve 

státech Evropské unie měl v roce 2013 hodnotu minimálně 24 miliard eur (v rozmezí od 21 do 31 miliard eur), 

v rámci tohoto trhu měl největší podíl se zhruba 38 % trh s marihuanou, následovaný trhy s heroinem (28 %) 

a kokainem (24 %). Tyto odhady je však třeba považovat za minimální vzhledem k tomu, že berou v úvahu 

pouze pět hlavních užívaných drog a jsou založeny na omezených údajích, vyžadujících si řadu domněnek.“34 

Objem obchodu s nelegálními látkami je dokonce natolik velký, že jej lze v celosvětovém 

měřítku zařadit na čtvrté místo mezi průmyslovými obory, větší je pouze chemický průmysl, 

potravinářství včetně alkoholu a průmysl pohonných hmot.35 

2.2 Specifika drogového trhu 

Oproti klasickým trhům se drogový trh pochopitelně v mnohém liší. Následující část této práce 

se zaměří na specifické znaky trhu se zakázanými látkami, tedy na stranu poptávky a nabídky, 

dále na cenu drog, jakož i na samotné drogy jako předmět obchodování.  

2.2.1 Poptávka na drogovém trhu 

V užším smyslu představuje trh místo a nástroj směny zboží a služeb, v tomto případě směny 

drog za peníze. Na jedné straně stojí uživatelé drog, kteří představují poptávkovou stranu. 

Uživatelé drog netvoří homogenní skupinu – může se jednat jak o příležitostné konzumenty 

návykových látek, tak o těžce závislé osoby, z různých společenských a ekonomických vrstev. 

Zásadní rozdíl mezi příležitostnými a pravidelnými (závislými) konzumenty je však v elasticitě 

(cenové pružnosti) poptávky. Ta vyjadřuje, jak se změní procentně poptávané množství 

určitého statku při procentní změně jeho ceny. Pro příležitostného (neodborně též rekreačního) 

uživatele nepředstavují drogy nezbytný statek. Proto pokud se takovému uživateli nepodaří 

obstarat drogu. případně cena za drogu je pro něj nepřiměřeně vysoká, dokáže se bez ní buď 

zcela obejít anebo ji nahradit drogou jinou (substituce). Problematickou vlastností drog je však 

                                                           
33 ELGIN, Ceyhun a Oguz OZTUNALI. Shadow economies all around the world: Model-based estimates. 
VoxEU.org [online]. 2012 [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://voxeu.org/article/shadow-economies-around-
world-model-based-estimates 
34 EU Drug Markets Report: Strategic Overview. Luxembourg: EMCDDA–Europol Joint publications, Publications 
Office of the European Union, 2016, s. 13. ISBN 978-92-9168-851-7. 
35 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 68. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
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návykovost vedoucí k jejich postupnému častějšímu užívání až fyzické závislosti. V takovém 

případě již droga pro závislého člověka nezbytný statek představuje. Lze tedy spatřit nepřímou 

úměru mezi závislostí a elasticitou poptávky – čím je člověk závislejší, tím méně elastická je jeho 

poptávka. Zvýšení ceny tak u narkomana nevede k tomu, že si již drogu nekoupí, ale naopak 

k tomu, že se bude snažit, byť i nelegálními způsoby, zvýšit své příjmy za účelem jejího 

obstarání. Rozdíl v elasticitě poptávky mezi závislým a nezávislým uživatelem názorně ukazuje 

následující graf (viz graf č. 2.1): 

Graf č. 2.1 – Rozdíl v elasticitě poptávky po drogách mezi závislým a nezávislým uživatelem 

     Zdroj: Cooter a Ulen, 201236, vlastní úprava 

 

V levém grafu je zobrazena poptávka závislého uživatele (D), v pravém pak poptávka 

příležitostného konzumenta (D´). Písmeno p1 představuje cenu drog před zavedením prohibice. 

V situaci, kdy není prodej a užívání drog spojeno s trestním postihem, písmeno x1 znázorňuje 

množství užívaných drog u závislého uživatele a písmeno x1´ u nezávislého uživatele. V reakci 

na zavedení prohibice (prodej, případně užívání drog jsou postihovány) dojde ke zvýšení cen na 

hodnotu p2. Tato zvýšená cena drog v sobě zahrnuje samotnou cenu drog zvýšenou o peněžní 

vyjádření rizika spojeného s prodejem drog v období prohibice. V období prohibice a s tím 

spojeného zvýšení ceny drog je množství užívaných drog u závislých na hodnotě x2 

a u příležitostných konzumentů na hodnotě x2´. Za povšimnutí stojí, že u závislých se množství 

užívaných drog před a po zavedení prohibice příliš neliší, zatímco u nezávislých je rozdíl 

markantnější. Zvýšení cen drog se tak na poptávce závislých téměř neprojevilo, respektive 

projevilo se jen minimálně. Z toho lze vyvodit výše uvedené závěry, že poptávka závislých 

uživatelů je méně elastická než u příležitostných (nezávislých) konzumentů. 

Dále tyto grafy znázorňují výši výdajů na drogy. Závislí uživatelé před zavedením prohibice 

nakupovali x1 množství drog za p1 cenu. Jejich výdaje tak představoval násobek p1 a x1, což 

                                                           
36 COOTER, Robert a Thomas ULEN. Law & economics. Boston: Prentice Hall, 2012, s. 518-519. ISBN 978-0-13-
254065-0. 
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představují oblasti B a C. Po zavedení prohibice je tato skupina uživatelů nucena nakupovat x2 

množství drog za vyšší cenu p2. Celkové výdaje po zavedení prohibice představuje násobek p2 

a x2, tyto výdaje jsou pak zahrnuty do oblastí A a B. Prohibice tak sice způsobuje zvýšení 

celkových výdajů závislých na obstarání drog, ovšem jejich spotřeba zůstává víceméně stejná. 

Důsledkem jejího zavedení je stav, kdy uspokojení potřeby závislých uživatelů stojí mnohem 

více peněz. Ty pak často obstarávají nelegálním způsobem. Zavedení prohibice proto může vést 

k nárůstu kriminality. (U nezávislých uživatelů naopak prohibice zpravidla vede ke snížení 

celkových výdajů za drogy).37 

V posledních desetiletích se poptávka po drogách a její cenová elasticita staly předmětem řady 

studií. Jejich závěry je však vždy nezbytné brát s určitou rezervou. Vzhledem k neúplným a velmi 

obtížně získávaným informacím se totiž tyto studie z velké části zakládají pouze na odhadech, 

navíc si často také protiřečí. Například DiNardo (1991) na základě dat získaných z databází 

americké protidrogové agentury DEA a z dotazníků Monitoring the Future, které každoročně 

zkoumají trendy v užívání návykových látek mezi středoškoláky v USA, došel k tomu, že 

neexistuje souvislost mezi cenou kokainu a jeho užíváním.38 V protikladu k tomuto závěru 

existuje většinový názor, podle kterého poptávka po drogách v menší či větší míře na jejich cenu 

reaguje. Saffer a Chaloupka (1999) se zabývali cenovou elasticitou poptávky po heroinu 

a kokainu. Vycházeli přitom z rozsáhlých průzkumů užívání drog mezi členy amerických 

domácností z let 1988, 1990 a 1991. Podle nich je poptávka po drogách, jmenovitě kokainu 

a heroinu, elastičtější, než se původně očekávalo (u heroinu se koeficient elasticity poptávky 

pohyboval v rozmezí -1,60 až -1,80; u kokainu v rozmezí -0,72 až -1,10). Zároveň však 

zdůrazňují, že je jejich práce limitována pouze na členy domácností, kteří představují spíše 

příležitostné konzumenty návykových látek. Připouštějí proto, že z průzkumů vyloučená část 

populace (bezdomovci, vězni a jiné osoby bez trvalého bydliště) reprezentuje drtivou většinu 

závislých uživatelů drog, a proto může nezahrnutí těchto skupin výsledky studie podstatně 

zkreslovat.39 Velmi důkladně se elasticitou poptávky závislých uživatelů drog zabývali 

Bretteville-Jensen a Biørn (2003). Data pro tuto studii získali z rozhovorů s osobami závislými 

na heroinu navštěvujících programy výměny jehel v norském Oslu. Z těch vyplývá, že poptávka 

závislých uživatelů je spíše neelastická (koeficient elasticity poptávky uživatelů, kteří zároveň 

část svých příjmů získávali prodejem drog, se pohyboval v rozmezí -0,15 až - 1,51; u „prostých“ 

                                                           
37 COOTER, Robert a Thomas ULEN. Law & economics. Boston: Prentice Hall, 2012, s. 518-519. ISBN 978-0-13-
254065-0. 
38 DINARDO, John. Law enforcement, the price of cocaine and cocaine use. Mathematical and Computer Modelling 
[online]. 1993, 17(2), 53-64 [cit. 2018-09-13]. ISSN 08957177. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/089571779390239U 
39 SAFFER, Henry a Frank CHALOUPKA. The Demand for Illicit Drugs. Economic Inquiry [online]. 1999, 37(3), 
401-411 [cit. 2018-09-13]. Dostupné z: http://www.nber.org/papers/w5238 
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uživatelů pak v rozmezí -0,71 až -1,69).40 K podobnému závěru došel také Dave (2008), který 

zkoumal užívání kokainu a heroinu mezi zadrženými osobami v USA. Elasticita poptávky po 

heroinu a kokainu je podle této studie dokonce nižší, než se odhadovalo v přechozích studiích 

(u kokainu se koeficient elasticity poptávky pohyboval v rozmezí -0,11 až -0,23; u heroinu -0,07 

až -0,12). Vysvětlení podle autora spočívá v tom, že zadržené osoby představují vzorek 

populace, u kterého je pravděpodobnější existence drogové závislosti, a právě kvůli závislosti je 

pak jejich poptávka po drogách méně citlivá na změnu ceny.41 Jednu z nejkomplexnějších studií 

poptávky po drogách, konkrétně opět heroinu, pak vypracoval Olmstead et al. (2015). V letech 

2010 až 2012 sbírali informace jako jsou například cena a výdaje na drogy od 120 pravidelných 

uživatelů heroinu žijících v oblasti Hartfordu, hlavního města amerického Connectitutu. Stejné 

osoby pak byly podrobeny experimentu, v němž figurovaly fiktivní peníze a různé druhy a ceny 

návykových látek. Na základě analýzy výsledků obou těchto strategií došli vědci k závěru, že 

cenová elasticita poptávky po heroinu je zhruba -0,80. Poptávka po heroinu se tak opět jeví jako 

neelastická.42 

Neelasticita poptávky závislých či pravidelných uživatelů je důležitým faktorem při zkoumání 

účinnosti prohibice. Ta je do jisté míry úspěšná u příležitostných konzumentů drog. Veřejná 

politika zaměřená na boj proti drogám u této skupiny může vést ke snížení jejich spotřeby, 

snížení spotřeby pak implikuje pokles míry kriminálních aktivit a zároveň snížení 

pravděpodobnosti vzniku závislosti u těchto uživatelů. Otázkou však zůstává, jakým způsobem 

zajistit, aby prohibice nevedla ke zvýšení zločinnosti v případě závislých. 

Řešením by mohlo být poskytování drog této skupině za nižší cenu než závislým pod dohledem 

státu. Tento systém regulovaného prodeje drog závislým se nazývá také Britský systém. 

V původní podobě existoval od roku 1926 ve Velké Británii a dodnes je považován za jeden 

z nejhumánnějších způsobů, jak přistupovat k závislým uživatelům. Jeho podstatou bylo 

podávání drog registrovaným uživatelům, u kterých vše nasvědčovalo tomu, že se své závislosti 

nezbaví, pod lékařským dohledem, v množství odpovídajícím jejich spotřebě. Velmi úspěšně 

existoval po dlouhých čtyřicet let, aniž by docházelo ke zvýšení počtu závislých. Po přijetí 

                                                           
40 BRETTEVILLE-JENSEN, Anne Line a Erik BIøRN. Heroin Consumption, Prices and Addiction: Evidence 
from Self-reported Panel Data. Scandinavian Journal of Economics [online]. 2003, 105(4), 661-679 [cit. 2018-09-13]. 
ISSN 0347-0520. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.0347-0520.2003.00008.x 
41 DAVE, Dhaval. Illicit drug use among arrestees, prices and policy. Journal of Urban Economics [online]. 2008, 
63(2), 694-714 [cit. 2018-09-14]. ISSN 00941190. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0094119007000654 
42 OLMSTEAD, Todd A., Sheila M. ALESSI, Brendan KLINE, Rosalie Liccardo PACULA a Nancy M. PETRY. 
The price elasticity of demand for heroin: Matched longitudinal and experimental evidence. Journal of Health 
Economics [online]. 2015, 41, 59-71 [cit. 2018-09-14]. ISSN 01676296. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167629615000090 
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Jednotné úmluvy o omamných látkách v roce 1961 se však na mezinárodní scéně začal 

zintenzivňovat boj proti drogám a Velká Británie byla postupně nucena tento systém opustit.43 

Systém kontrolovaného prodeje drog závislým uživatelům v podstatě představuje diskriminaci 

založenou na ceně a vycházející z rozdílné elasticity poptávky.44 Pro závislé a registrované 

uživatele jsou drogy legálně dostupné za nízkou cenu či dokonce zadarmo, zatímco nezávislý 

uživatel je nucen obstarávat si drogy na černém trhu, kde jsou však ceny mnohonásobně vyšší.45 

To pak působí jako odrazující faktor. Problémem uvedené strategie však je zjednodušené 

rozlišování mezi závislými a nezávislými uživateli, realita je podstatně komplikovanější. 

Se stranou poptávky souvisí i jedna ze strategií prohibice, která se zakládá na snižování poptávky 

– demand side policy. Tato strategie působí nerepresivním směrem a jejím cílem je snížit 

vyhledávání a konzumaci drog ze strany potenciálního i již existujícího zákazníka drogového 

trhu. Hlavními prostředky demand side policy jsou především preventivní a vzdělávací 

programy, dále poradenské a léčebné programy, programy nabízející vzdělávání nebo léčbu jako 

alternativu k potrestání a další sociální opatření.46 Obecný efekt této strategie je zobrazen na 

následujícím grafu (viz graf č. 2.2). 

Graf č. 2.2 – Snížení užívání drog prostřednictvím demand side policy 

 
Zdroj: Stevenson, 199447, vlastní úprava 

                                                           
43 REUTER, Peter a Alex STEVENS. An analysis of UK drug policy. London: UKPDC, 2007, s. 14. ISBN 978-1-
906246-00-6. 
44 Jedná se o obrácenou diskriminaci založenou na ceně. Zatímco u klasických prodejců je cílem cenové 
diskriminace zvýšení ceny pro nakupující s neelastickou poptávkou za účelem maximalizace zisku, u britského 
systému je cílem snížení cen drog pro nakupující s neelastickou poptávkou (závislé uživatele). 
45 COOTER, Robert a Thomas ULEN. Law & economics. Boston: Prentice Hall, 2012, s. 519. ISBN 978-0-13-
254065-0. 
46 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 17. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. Za demand side policy lze považovat také přísnější 
trestání drogových uživatelů. Blíže se strategiemi protidrogové politiky zabývá podkapitola 3.3 této práce. 
47 STEVENSON, Richard. Winning The War on Drugs: To Legalise or Not?. London: Institute of Economic Affairs, 
1994, s. 40-41. ISBN 0255363303. 
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Redukce poptávky z D0 na D1 sníží celkové množství poptávaných drog z Q0 na Q1 a zároveň 

snížení pouliční ceny drog z P0 na P1. Vzhledem k tomu, že nabídka drog je považována za 

elastickou, a tedy reaguje na poptávku, demand side policy potenciálně představuje velmi účinný 

způsob, jak snížit celkové užívání drog. 

2.2.2 Nabídka a cena na drogovém trhu 

Jak již bylo uvedeno, na poptávku po drogách na trhu reaguje nabídka. Opět lze říci, že 

nabídková strana není zcela homogenní; navíc její zkoumání je podstatně ztíženo, protože 

obchod s narkotiky je činností nezákonnou, a proto pochopitelně drtivá většina jeho aktérů 

zůstává v anonymitě. Z těchto důvodů je velmi obtížné s jistotou určit, jestli je nabídka na 

drogovém trhu elastická či nikoliv. Zčásti může jako vodítko při jejím odhadování posloužit 

elasticita nabídky alkoholu a tabáku, což jsou (stejně jako drogy) návykové látky, navíc trh s nimi 

je legální a k dispozici je tedy dostatečné množství informací. V případě trhu s tabákem shledali 

Chaloupka et al. (2002) nabídku jako vysoce elastickou, přičemž určování cen bylo pro většinu 

tabákových společnosti dokonce tou nejdůležitější marketingovou strategií. Jako zdroj informací 

v této studii pak posloužily průmyslové dokumenty těchto společností.48 Absence podobně 

relevantních dat pro drogový trh zatím neumožňuje vypracování spolehlivé studie, nicméně je 

odhadováno, že nabídka na něm je také elastická. Kupříkladu Rhodes et al. (2002) předpokládají, 

že nabídka kokainu je vysoce elastická. Své tvrzení podpírají argumentem, že pěstování koky 

jako zemědělského produktu a následná výroba kokainu jsou jednoduché a finančně 

nenáročné.49 

 Lze říci, že nejčastěji je prodej drog spjat s organizovaným zločinem.50 Páchání trestné činnosti 

těchto skupin je zpravidla zaměřeno na dosažení zisku, přičemž ideálním zdrojem pro dosažení 

vysokých zisků jsou právě drogy. Důvodů ziskovosti v obchodu s drogami je hned několik: 

spotřeba drog neustále roste a poptávku je tak nutné uspokojit, pořizovací náklady jsou velmi 

nízké, zisk je podle některých pramenů až 1000 %, navíc suroviny v drtivé většině případů 

pochází z chudých částí světa, ale prodej je realizován v bohatých zemích.51 Podle statistik 

Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu generovaly organizované zločinecké skupiny v roce 2014 

                                                           
48 CHALOUPKA, F., K. CUMMINGS, C. MORLEY a J. HORAN. Tax, price and cigarette smoking: evidence 
from the tobacco documents and implications for tobacco company marketing strategies. Tobacco Control [online]. 
2002, 11(1), 62-72 [cit. 2018-09-17]. ISSN 0964-4563. Dostupné z: 
http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/doi/10.1136/tc.11.suppl_1.i62 
49 RHODES, William, Patrick JOHNSTON, Song HAN, Quentin MCMULLEN a Lynne HOZIK. Illicit Drugs: 
Price Elasticity of Demand and Supply [online]. 2002 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/191856.pdf 
50 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník definuje v ustanovení §129 organizovanou zločineckou skupinu jako 
„společenství nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je 
zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.“  
51 MAHDALÍČKOVÁ, Jana. Víme o drogách všechno?. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 15-16. ISBN 978-80-7478-
589-4. 
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odhadem jednu pětinu až jednu třetinu svých celkových příjmů z prodeje drog.52 Evropský 

policejní úřad (EUROPOL) pak odhalil zhruba 5000 mezinárodních organizovaných 

zločineckých skupin operujících v zemích EU, z nichž více než jedna třetina se zabývala 

prodejem či pašováním drog. Kriminální aktivity spojené s drogovým obchodem se tak stávají 

nejrozšířenější činností těchto skupin (převažují nad majetkovou trestnou činností či obchodem 

s bílým masem).53 

Velké množství zájemců o obchod s drogami vytváří na straně nabídky velkou konkurenci. 

V případě vzniku sporů však v důsledku přesunu drogového trhu do ilegálního prostředí 

neexistuje možnost jejich oficiálního řešení. To je pak příčinou násilí, které je dalším negativním 

důsledkem prohibice. Jako příklad země sužované zločinem souvisejícím s drogovým byznysem 

lze uvést Mexiko. V důsledku bojů o lukrativní pozici na trhu mezi jednotlivými skupinami jen 

v roce 2017 zemřelo 29 168 lidí, čímž byl překonán dosavadní nechvalný rekord z roku 2011.54 

Bohužel, nic nenasvědčuje tomu, že by se měl v brzké době tento trend změnit.55 

Dalším prvkem charakteristickým pro stranu nabídky na drogovém trhu je koncentrace její velké 

části do rukou kartelů. Hospodářská soutěž v klasickém slova smyslu je tak do určité míry 

omezená, neboť mezi kartely panují různé dohody o rozdělení trhu. Jakékoliv narušení těchto 

dohod pak vede k výše uváděným projevům násilí. Pokud by byl drogový trh legální, existovala 

by v jeho rámci standardní hospodářská soutěž umožňující bezproblémový vstup dalších 

obchodníků s drogami. Prohibice toto do značné míry stěžuje, proto je pro kartely jednodušší 

udržet na drogovém trhu svůj monopol.56 

Bylo by však mylné předpokládat, že drogový trh je rozdělen výhradně mezi několika kartely. 

Pro svou výnosnost jsou drogy atraktivní komoditou a o možnost získat co nejvýhodnější 

postavení na trhu se uchází desítky, ne-li stovky „soutěžitelů“. Na nabídkovou stranu drogového 

trhu je tak třeba pohlížet spíše jako na provázanou síť na vertikální i horizontální úrovni 

                                                           
52 World Drug Report 2017. Vienna: United Nations publication, 2017, s. 21. ISBN 978-92-1-148291-1. 
53 Tamtéž. 
54 Drug violence blamed for Mexico's record 29,168 murders in 2017. In: The Guardian [online]. 2018 [cit. 2018-06-
07]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/21/drug-violence-blamed-mexico-record-
murders-2017 
55 Nabízí se srovnání s již výše zmíněnou alkoholovou Prohibicí v USA. V období předcházejícím alkoholové 

Prohibici zažívala Amerika postupný pokles počtu závažných trestných činů jako jsou například vraždy nebo 
loupeže. Tento vývoj nechtěně zvrátilo až zavedení Prohibice, kdy se ve 20. letech 20. století zvýšil počet vražd 
na 10 na 100 000 obyvatel, což představovalo nárůst o neuvěřitelných 78 procent! Zároveň se pochopitelně zvýšil 
počet uvězněných osob, čímž docházelo k přeplňování věznic. V neposlední řadě pak Prohibice vedla 
k rozmachu organizovaného zločinu, pro který státní zákaz alkoholu představoval stálý zdroj obrovských zisků. 
Situace se začala obracet teprve s odvoláním Prohibice v roce 1933. (zdroj: THORNTON, Mark. Alcohol 
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stvrzenou rozličnými dohodami. Tomu nasvědčují také závěry studie Sevignyho a Caulkinse 

(2004), kteří na základě průzkumu mezi téměř 5000 vězni ve státních a federálních věznicích 

v USA došli k tomu, že zhruba 90 % osob odsouzených za drogové delikty není členy žádné 

organizované zločinecké skupiny, případně svou příslušnost k ní tají.57 

Nejednotné struktuře nabídkové strany odpovídají i různé úrovně trhu, od nejmenších 

drogových dealerů až po obrovské strukturované organizace jako jsou současné mexické kartely. 

Drogy tak na své cestě od producenta ke spotřebiteli prochází přes několik úrovní. Příkladem 

může být kokain nebo heroin, které jen v rámci USA projdou zhruba přes šest obchodníků 

s drogami.58 

Komplikovaná struktura, atraktivita a výnosnost produktu na straně nabídky je tak dalším 

z důležitých faktorů, který je třeba vzít v potaz při uplatňování prohibice. Všechny tyto zmíněné 

atributy totiž vedou k obrovskému přetlaku mezi zájemci o vstup na drogový trh. Proto 

prakticky kdykoliv je některý z prodávajících eliminován (ať už konkurencí nebo ze strany 

státu), je téměř okamžitě nahrazen jiným. Drogový trh tak v podstatě nepocítí újmu. Často 

uváděným příkladem je situace, která nastala v Kolumbii poté, co byl v roce 1993 zabit 

pravděpodobně nejznámější drogový boss všech dob Pablo Escobar. Escobar byl hlavou 

Medellínského kartelu, mocné organizace, která v dobách svého největšího rozmachu 

uspokojovala 80 procent světové poptávky po kokainu a jen do Spojených států denně dodávala 

15 tun této drogy.59 Krátce po jeho smrti a následném konci Medellínského kartelu však nedošlo 

ke kolapsu trhu s kokainem. Naopak, důsledkem bylo pouze roztříštění kolumbijského trhu 

mezi několik menších organizací doprovázené pochopitelně násilnými střety, aniž by však došlo 

k výraznému poklesu v dovozu kokainu do USA.60 

Kritici prohibice navíc upozorňují na další nezamýšlený důsledek státních restrikcí zaměřených 

pouze na určitou oblast, ve které jsou produkovány nebo distribuovány drogy – tzv. balónkový 

efekt (balloon effect). Ten v podstatě představuje ekvivalent z ekonomie známého efektu 

přelévání. Pojmenování získal tento jev na základě příměru k nafukovacímu balónku, kdy 

stlačení balónku v jednom místě vede k jeho vypoulení v místě jiném. Obdobně v případě 

zásahu státu proti drogám v jednom místě dojde k přesunutí výroby či distribuce jinam. 
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Balónkový efekt je opět možno představit na příkladu zmíněné Kolumbie. Kolumbijská vláda 

ve spolupráci s USA realizovala ambiciózní plán na vymýcení zemědělských políček, na kterých 

docházelo k pěstování koky. Výsledkem však bylo pouze přemístění produkce koky do Peru 

a Bolívie a zároveň převzetí distribuce této drogy mexickými kartely.61 

Na stranu nabídky je zaměřena strategie supply side reduction – široká škála aktivit státu 

souvisejících se snahou omezit nabídku drog, jejíž podstatou je represe.62 Spočívá především 

v zásazích policejních či celních složek proti obchodníkům s drogami. A právě tyto aktivity 

významně působí na zvýšení cen drog a s tím související posun nabídkové křivky směrem doleva 

nahoru. 

Zde je na místě uvést, co vlastně tvoří cenu drog. Na utváření konečné ceny drog se totiž podílí 

celá řada faktorů. Předně platí, že droga sama o sobě není příliš drahá. Jonathan P. Caulkins 

a Peter Reuter, kteří se drogovou problematikou dlouhodobě zabývají, ve své studii z roku 1998 

uvádějí, že cena kokainu a heroinu v zemích původu (ve formě, v níž je lze konzumovat) tvoří 

pouhé jedno procento ceny, za kterou jsou následně prodávány v USA.63 K navýšení ceny při 

putování od producenta ke spotřebiteli často dochází například u zemědělských komodit, 

u žádné z nich však není tento rozdíl tak obrovský, jako je tomu u ilegálních drog. To, co drogu 

činí tak drahou, je právě prohibice. 

První složkou ceny drog, která se významně podepisuje na její výši, jsou distribuční náklady. 

V případě legalizace drog by tyto náklady byly zanedbatelné. Kilogram kokainu, jehož cena se 

v Kolumbii pohybuje mezi 1 000 a 2 000 americkými dolary, by tak bylo možno dopravit do 

USA za méně než 50 amerických dolarů. Protože je ale třeba kokain skrytě a často neefektivními 

způsoby pašovat, při vstupu do USA se jeho cena zvýší na 15 000 až 20 000 amerických dolarů. 

Ovšem také na území Spojených států droga putuje mezi několika dealery, takže než se dostane 

ke koncovému spotřebiteli, cena za kilogram vzroste na neuvěřitelných 100 000 dolarů.64 

Dále vysoké ceny drog odrážejí kompenzaci za rizika spojená s uvězněním a vznikem fyzické 

újmy či dokonce smrti v souvislosti s jejich prodejem.65 Ve výše zmíněné studii Caulkinse 
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a Reutera stojí, že tato kompenzace dokonce tvoří více než 50 procent konečné ceny.66 To není 

překvapivým faktem. Vždyť jen ve Spojených státech se ročně do drogového byznysu zapojují 

odhadem 1 až 2 miliony lidí a zároveň se v jakémkoli okamžiku kolem 500 000 z nich nachází 

ve věznicích. Z toho vyplývá že průměrný dealer v USA stráví za každé 2 až 4 roky aktivní účasti 

v drogovém obchodu zhruba jeden rok ve vězení.67 Co se násilí týče, o něm bylo pojednáváno 

již na jiném místě této práce. 

Pro shrnutí lze tedy rozdělit jednotlivé složky, které v roce 1990 tvořily celkovou cenu kokainu 

dle Caulkinse a Reutera takto (viz tabulka č. 2.1): 

Tabulka č. 2.1. – Přehled jednotlivých složek tvořících cenu kokainu v USA v roce 1990 

 

Zdroj: Caulkins a Reuter, 199868, vlastní zpracování 

Uvedené údaje tedy dokazují, že prohibice drog jejich cenu podstatně navyšuje. Nabízí se proto 

jednoduchá úvaha: čím tvrdší prohibice, tím dražší drogy budou. To ovšem není zcela pravda. 

Protidrogová politika USA je velmi přísná a v uplynulých 30 letech zde došlo až 

k desetinásobnému nárůstu v počtu osob uvězněných za drogové trestné činy. Zároveň však 

během tohoto období došlo k poklesu cen drog o 80–90 %. Zákonitě se tedy musely v cenách 

drog odrazit také jiné faktory. Těmi jsou například globalizace, zefektivnění distribučních metod, 

snížení výskytu násilí mezi dealery vedoucí k navýšení jejich počtu či snížení odměn obchodníků 

                                                           
nákladů a výnosů. Ke snížení zločinnosti dle jeho názoru může dojít pouze v případě, že se páchat zločin nevyplácí. 
Blíže viz: Gary S. Becker – Crime and Punishement: An Economic Approach (1974). 
66 CAULKINS, Jonathan a Peter REUTER. What Price Data Tell Us about Drug Markets. Journal of Drug Issues 
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Know. New York: Oxford University Press, 2011, s. 47. ISBN 978-0-19-976450-1. 
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velkoobchodní cena v Kolumbii 1 % 

náklady spojené s dovozem 12 % 

odměna za práci přímo spojenou s prodejem drog 13 % 

odměna za související práce (hlídání, balení…) ~3 % 

náklady spojené se zabavením drog a dalších prostředků 8–11 % 

poplatky spojené s praním peněz 2–4 % 

balení, zpracování, inventarizace ~2 % 

kompenzace za riziko uvěznění 23,6 % 

kompenzace za riziko vzniku fyzické újmy 33 % 

celkem ~100 % 
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s drogami.69 Jsou-li tyto faktory vzaty v úvahu, lze dojít k paradoxnímu závěru: Přiměřená 

protidrogová politika způsobuje narůst cen, tvrdší státní restrikce však drogy dále příliš 

nezdražují. Pro lepší názornost je tento závěr ilustrován na následujícím grafu (viz graf č. 2.3). 

Svislá osa představuje vliv prohibice na cenu drog (lze jej interpretovat také jako množství drog, 

jehož užívání bylo zamezeno v důsledku zvýšených cen), vodorovná osa pak představuje 

intenzitu protidrogových zásahů. Křivka grafu je vzrůstající: více protidrogových zásahů vždy 

o něco navýší cenu drog. Zpočátku křivka stoupá velmi strmě. V podstatě lze hovořit 

o skokovém nárůstu cen v důsledku toho, že jsou drogy postaveny mimo zákon a stát začne 

intenzivně uplatňovat restriktivní politiku. Postupně se však křivka začíná narovnávat. Čím více 

postupuje směrem doprava, tím větší náklady vynaložené na vymáhání zákona jsou potřebné 

k tomu, aby došlo k navýšení cen drog. Toto navýšení je však v porovnání s mírnější prohibicí 

již jen nepatrné a restriktivní zásahy státu jsou tudíž neefektivní. 

Graf č. 2.3 – Vliv intenzity prohibice na cenu drog 

 

Zdroj: Kleiman, Caulkins a Hawken, 2O1170, vlastní zpracování 

Pollack a Reuter (2014) ve své důkladné analýze dostupných empirických studií zabývajících se 

vztahem mezi intenzitou drogové prohibice a cenou drog výše zmíněné pravidlo potvrzují: 

„Poněkud překvapivě existuje jen malé množství důkazů, které by potvrzovalo, že jakékoliv dodatečné 

zintenzivnění vymáhání práva znatelně zvyšuje ceny drog.“71 Z prací, na které dále odkazují, lze uvést 

například studii Kuziemkové a Levitta (2004), kteří porovnávali dostupná data týkající se 

množství uvězněných osob za drogové delikty v USA v letech 1983 až 1996 s vývojem cen 
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kokainu ve stejném období. Došli k závěru, že od roku 1985, kdy došlo k zintenzivnění americké 

války proti drogám, se ceny kokainu zvýšily o 5 až 15 procent. To podle nich nepředstavuje 

adekvátní výsledek v porovnání s téměř desetinásobným nárůstem v počtu uvězněných osob 

v důsledku tvrdé prohibice.72 Miron (2003) pak na příkladech amerického trhu s heroinem 

a kokainem naznačuje, že prohibice sice jejich ceny zvyšuje, nicméně toto zvýšení není zdaleka 

tak dramatické, jak se původně očekávalo.73 Poret (2002) ve svém modelu dokonce zachází dále 

a tvrdí, že zvýšená prohibice vede k paradoxnímu zvýšení užívání návykových látek. Jako příklad 

uvádí situaci, kdy prodejci v okamžiku transakce čelí vlivem zesílené represe většímu riziku 

zadržení. Z důvodu minimalizace rizika a urychlení (zjednodušení) transakce proto cenu drogy 

snižují. Pro uživatele drog jsou tak drogy na trhu levnější a dostupnější, což oproti původnímu 

očekávání stimuluje jejich poptávku.74 

Nakonec je třeba také ještě zmínit jednu specifickou vlastnost týkající se poptávky a nabídky na 

drogových trzích. Tou je jejich prolínání. Mnoho uživatelů drog, zejména závislých, se totiž 

často podílí na jejich prodeji. Buď závislý uživatel část drog užívá a zbylou část prodá nebo jej 

zaměstnává jiný drogový dealer, pro kterého narkoman (pro kterého je obvykle velmi těžké 

sehnat si legální placenou práci) představuje levnou pracovní sílu.75 

2.2.3 Produkt na drogovém trhu 

Posledním důležitým prvkem drogového trhu, na který se zaměří tato práce, je samotný produkt. 

Tím jsou pochopitelně návykové látky. Trh s nimi je extrémně různorodý a neustále se na něm 

objevují nové trendy, a proto je nemožné a také zbytečné věnovat se každému druhu drogy 

dopodrobna. Obecně však lze na základě dostupných dat uvést, že z dlouhodobého hlediska 

jsou celosvětově nejčastěji obchodovanými drogami marihuana a kokain. V České republice je 

podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2017 nejčastěji užívanou a zároveň 

pěstovanou drogou konopí. Následuje extáze, halucinogenní houby, pervitin (metamfetamin), 

specifický právě pro ČR, a kokain.76 
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U jakéhokoliv nabízeného zboží je důležitá jeho kvalita. V případě drog je ekvivalentem kvality 

jejich čistota. Ta představuje koncentraci účinné látky ve směsi určené k užití spotřebitelem a je 

vyjádřena procentem. Pro drogy prodávané na ilegálních trzích je charakteristické, že jejich 

kvalita je často kolísavá. Je téměř nemožné pokaždé koupit drogy, které by měly stále stejnou 

kvalitativní úroveň, což je typická vlastnost pro produkty legálního trhu (například u láhve rumu 

jedné značky lze očekávat, že bude pokaždé obsahovat stejné množství alkoholu, bude stejně 

chutnat…). Důvodů je několik, záleží například na místě nákupu (kokain v Kolumbii bude 

logicky kvalitnější než v České republice), ale tím nejčastějším je snaha maximalizovat zisky 

ředěním drogy. Jako problematický se jeví především nedostatek informací o čistotě drogy 

a s tím spojená nejistota ohledně kupovaného produktu na straně spotřebitele. Ten tak vždy 

podstupuje nepřiměřené riziko. V souvislosti s tím Caulkins a Reuter (1998) hovoří o drogách 

jako o „experience goods“, což lze definovat jako zboží spojené s důvěrou.77 Kupující je vždy 

odkázán na prodávajícího, zejména na jeho reputaci a svou předešlou zkušenost s ním. Určitým, 

byť ne příliš spolehlivým vodítkem, může být též cena kupované drogy.78 O tom, že kvalita drog 

je kolísavá, svědčí také údaje ze zmíněné Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Z Policií 

ČR zadržených vzorků v roce 2017 bylo zjištěno, že podíl účinné látky například v marihuaně 

se pohyboval v rozmezí 0,2 % - 23,9 %, u heroinu v rozmezí 5,4 % - 66,6 % a u kokainu 

dokonce v rozmezí 18,5 % - 98 %.79 

Absence informací o kvalitě drogy má také další závažný důsledek – smrt v důsledku 

předávkování se drogou, kdy uživatel neodhadne vhodnou dávku. Známý libertarián, americký 

právník James Ostrowski ve své eseji z roku 1989 uvádí, že v případě zavedení legálního trhu 

s drogami, kdy by byly dodržovány a kontrolovány určité standardy kvality drog podobně jako 

je tomu například ve farmaceutickém průmyslu, by k těmto úmrtím docházelo méně často. Dále 

tvrdí, že příčinou minimálně 80 % tehdejších drogových úmrtí je právě nutnost kupovat drogy 

na černém trhu vyvolaná prohibicí, a tedy nedostatek informací o kupovaném produktu, nikoliv 

drogy samotné.80 

S tím souvisí i další jev nazvaný „železný zákon prohibice“. S tímto názvem poprvé přišel 

v roce 1986 americký aktivista za legalizaci marihuany Richard Cowan. Podstatou tohoto zákona 

                                                           
77 CAULKINS, Jonathan a Peter REUTER. What Price Data Tell Us about Drug Markets. Journal of Drug Issues 
[online]. 1998, 28(3), 593-612 [cit. 2018-06-19]. ISSN 0022-0426. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/251736101_What_Price_Data_Tell_Us_about_Drug_Markets 
78 Jako další příklady, kdy kupující nemá předem všechny informace o kupovaném zboží či službě, lze uvést 
například pořízení účesu v kadeřnictví, jídlo v restauraci (v tomto případě nejistotu zákazníka do určité míry 
eliminuje hodnocení jiných zákazníků) nebo potravinové doplňky. 
79 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 247 - 
248. ISBN 978-80-7440-219-7. 
80 OSTROWSKI, James. Thinking about Drug Legalization. Policy Analysis 121 [online]. Washington, D.C.: Cato 
Institute, 1989 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.cato.org/policy-analysis/thinking-about-drug-
legalization 
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je pravidlo, že čím intenzivnější je vymáhání prohibice, tím účinnější jsou zakázané látky. Poprvé 

se tento nezamýšlený důsledek prohibice projevil opět během alkoholové Prohibice v USA. 

Před jejím zavedením Američané konzumovali především pivo a jiný slabší alkohol kvalitních 

značek. V období zákazu alkoholických nápojů však došlo k razantní změně v chování 

spotřebitelů. Pivo bylo nahrazeno především whiskey, víny s vysokým obsahem alkoholu 

a jinými lihovinami. Důvod je jednoduchý. Vysokoprocentní alkohol bylo daleko jednodušší 

tajně skladovat v menších lahvích, čímž se snižovalo riziko odhalení. Zároveň nabízené nápoje 

obsahovaly vyšší obsah alkoholu, kterého bylo dosaženo přidáváním různých zesilujících 

ingrediencí. Podle některých odhadů došlo v průběhu Prohibice až ke stopadesátiprocentnímu 

nárůstu v síle alkoholických nápojů oproti období před jejím zavedením. Zajímavým faktem je, 

že s odvoláním Prohibice v roce 1933 došlo k opětovnému poklesu ve spotřebě „tvrdého“ 

alkoholu na hlavu na předprohibiční hodnoty.81 

V případě drog se poprvé železný zákon prohibice projevil po roce 1937, kdy byl v USA přijat 

Marijuana Tax Act regulující užívání marihuany. Prakticky okamžitě se množství účinné látky 

THC v marihuaně zvýšilo o několik set procent oproti období předcházejícímu.82 Jiným 

příkladem může být vznik různých syntetických drog a silnějších forem drog jako je například 

„speedball“ (kokain v kombinaci s heroinem) v důsledku postupující represe ve 20. století. 

Veřejností nejvíce vnímaným potvrzením platnosti tohoto pravidla je však případ cracku. Crack 

je v podstatě volnou bází kokainu určenou ke kouření, nikoliv ke šňupání. Oproti kokainu je 

cenově dostupnější (kokain ve formě prášku je stále považován spíše za drogu pro bohatější 

vrstvy), zároveň je však také návykovější a nebezpečnější. Pravděpodobně vznikl v 70. letech 

20. století, ale k největšímu rozmachu v jeho užívání došlo o dekádu později. Americká média 

tehdy dokonce hovořila o epidemii cracku, navzdory tomu, že právě v 80. letech eskalovala 

Reaganova válka proti drogám. Situace se ustálila až na přelomu tisíciletí, do té doby si však 

crack vyžádal tisícovky lidských životů.83 Mnohými autory je existence této drogy dokonce 

považována za přímý důsledek drogové prohibice: nebýt války proti drogám, nebyli by dealeři 

ani uživatelé nuceni nahradit kokain snáze skladovatelným, prodejným, a tudíž dostupným 

                                                           
81 THORNTON, Mark. Alcohol Prohibition Was a Failure. Policy Analysis 157 [online]. Washington D.C.: Cato 
Institute, 1991 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/alcohol-
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crackem. Je třeba podotknout, že se podobný jev objevuje také v současné době. V posledních 

letech totiž dochází k vytlačení heroinu fentanylem, 25 až 50krát silnějším opioidem.84 

Železný zákon prohibice v sobě zahrnuje také další charakteristickou vlastnost drog, kterým je 

možnost jejich substituce. To znamená, že dochází k záměně jedné drogy za druhou, 

eventuálně nahrazení drogy jiným produktem. Substituční efekt v případě drog je velmi 

komplexním jevem – souvisí s již výše zmíněnou neelastickou poptávkou (především závislých) 

konzumentů stejně jako s adaptabilitou producentů a obchodníků s drogami. Zaměnitelnost 

jednotlivých druhů drog je jedním z dalších důvodů, který stojí za dosavadním neúspěchem 

drogové prohibice. Přestože každá droga se od sebe navzájem svými unikátními účinky liší, 

většina zakázaných narkotik má alespoň v základních obrysech stejné vlastnosti. Pro jejich 

konzumenta je navíc většinou hlavním důvodem jejich konzumace dosažení stavu změněného 

vědomí či prožívání. Toho lze kupříkladu víceméně stejně dobře dosáhnout aplikací kokainu 

jako pervitinu. Proto prohibice zaměřená na stranu nabídky nemůže nikdy zcela vymýtit užívání 

drog jako takových. Restriktivní snahy sice mohou zvýšit cenu určité návykové látky, ale zároveň 

dojde k přeorientování zákazníků (stejně jako obchodníků) na jiný typ drogy. Tak se prohibice 

dostává do začarovaného kruhu, který silně připomíná balónkový efekt.85 

Příkladů z historie lze opět uvést hned několik. Již v 19. století se v USA začalo rozvíjet silné 

antialkoholové hnutí, které sice vedlo k částečnému omezení dostupnosti alkoholu, ale zároveň 

také vedlo k rozvoji užívání opia.86 Zastánci alkoholové Prohibice očekávali, že dojde ke změně 

chování amerických spotřebitelů, kteří začnou své úspory utrácet na důležitější výrobky a služby 

jako například mléčné produkty, moderní přístroje, životní pojištění či vzdělání. To se však 

nestalo. Nejenže se zvýšily průměrné výdaje za alkohol, ale také za jeho substituty jako hašiš, 

marihuana a jiná narkotika. Přitom tyto substituty jsou mnohdy nebezpečnější a návykovější než 

samotný alkohol.87 Ve druhé polovině 20. století začalo mezinárodní společenství vytvářet tlak 

na vytvoření protiopiové legislativy v Hong-Kongu, Thajsku a Laosu, zemích s dlouholetou 

tradicí jeho produkce a užívání. Během několika měsíců státních restrikcí došlo na drogovém 

trhu v těchto státech ke změně – opium bylo nahrazeno heroinem, který lze snadněji tajně 
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skladovat a zároveň je výnosnější. Ruku v ruce s touto změnou se v oblasti jihovýchodní Asie 

rozvinula závislost na heroinu a s tím související zdravotní problémy.88 

Také Jofre-Bonet a Petry (2008) potvrzují existenci substitučního efektu v případě závislých na 

heroinu a kokainu. Na základě experimentu, kterého se zúčastnilo 81 narkomanů, došly autorky 

k závěru, že substituty za heroin a kokain jsou jednak obě tyto drogy navzájem, jednak také 

valium a částečně marihuana.89 

Z výše uvedeného vyplývá, že železný zákon prohibice a související fenomény představují jeden 

z největších problémů při snaze efektivně řešit drogovou situaci. Prohibice může mít odrazující 

efekt na příležitostné konzumenty, kteří nahradí drogy například alkoholem či jinými legálními 

produkty. Je třeba si ale uvědomit, že ani tato substituce není zcela žádoucí, koneckonců 

negativní vliv alkoholu na lidský organismus je velmi dobře znám. Pouze minimální účinek však 

bude mít na závislé uživatele, kteří svou poptávku usměrní na substituční drogu. Proto je třeba 

vždy klást větší důraz na prevenci nežli na represi. 

Zároveň je při úvahách o legalizaci drog nezbytné brát v potaz také fakt, že velmi často 

jednotlivé druhy drog existují vůči sobě ve vztahu komplementarity. Přestože stále není tato 

oblast zcela prozkoumaná, několik v této práci již citovaných studií tuto skutečnost potvrzuje. 

Dave (2008) si všímá, že křížová elasticita poptávky u heroinu a kokainu je záporná a dochází 

tedy k závěru, že se s vysokou pravděpodobností jedná o komplementy.90 Ke stejnému závěru 

došli také Olmstead et al. (2015), kteří se domnívají, že jedním z důvodu existence této 

komplementarity může být užívání zmiňovaného „speedballu“.91 Jofre-Bonet a Petry (2008) pak 

komplementy heroinu doplňují o marihuanu a alkohol.92 Někteří autoři proto spatřují případné 

nebezpečí legalizace drog spočívající v nárůstu počtu uživatelů konzumujících či kombinujících 
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více návykových látek a s tím spojenými zdravotními riziky či hůře zvladatelným agresivním 

chováním.93 

Je třeba krátce zmínit také ještě jeden faktor týkající se drog coby produktu a tím je jejich 

dostupnost. Jedním z cílů drogové prohibice je omezení jejich dostupnosti. V tomto případě 

prohibice svůj účel plní poměrně úspěšně, protože zakázaná narkotika se neprodávají na 

veřejnosti otevřeném trhu jako například alkohol nebo tabák. Dostupnost drog a míra jejich 

užívání spolu pochopitelně souvisí, což dosvědčují i různé průzkumy. Čím častěji dotázaní lidé 

odpovídali, že je drogy jednoduché obstarat, tím větší byla také jejich celková spotřeba.94 

Zajímavé ovšem je, že tato kauzalita je obousměrná, tedy čím více lidí drogy užívá, tím 

jednodušší je drogu sehnat. Zvyšuje se totiž pravděpodobnost, že člověk zná někoho, kdo drogu 

má a může mu ji poskytnout.95 Typickým příkladem je nákup marihuany – v současné době 

prakticky každý zná někoho ve své blízkosti, od koho si ji může koupit. 

Vliv prohibice na snížení dostupnosti a míry užívání drog v místech s již zavedeným drogovým 

trhem je diskutabilní. Kde je poptávka, tam se dříve či později objeví nabídka. Dokonce i ve 

vězení je možné drogy s určitými obtížemi obstarat. Svůj nezpochybnitelný přínos má však 

prohibice v potlačování rozšiřování drog do nových oblastí. Kleiman (2011) toto tvrzení 

dokládá na příkladu opiátů ve Spojených státech. Po dlouhou dobu bylo jejich užívání (zejména 

heroinu) koncentrováno pouze v několika městských aglomeracích, ve venkovských oblastech 

se prakticky nevyskytovalo. To se však změnilo záhy poté, co se na trhu objevily volně dostupné 

léky jako OxyContin obsahující látku oxykodon, svými účinky velmi blízkou heroinu. S jejich 

rozšířením došlo také k rozšíření opiátové závislosti na venkov, kde do té doby nebyly tyto 

drogy normálně dostupné, zejména v oblasti Appalačského pohoří.96 

Otázkou tedy nadále zůstává, co by se dělo v případě plošné legalizace drog. Vedla by jejich 

dostupnost k masovému zneužívání? Na tuto otázku zatím neexistuje odpověď. Již zmiňovaný 

Ostrowski (1989) si ovšem myslí, že je chybou předpokládat, že pouhá dostupnost drog je 

důvodem k jejich užívání či zneužívání. Dále pak cituje amerického psychologa Stantona Peela 

(1987) zabývajícího se závislostmi: „Po většinu lidské historie, dokonce i v době, kdy byly i ty nejtvrdší 

drogy snadno dostupné, dokázala společnost bez problému regulovat jejich užívání, aniž by k tomu potřebovala 

masivní prohibiční kampaně.“97 K tomu pak dodává, že ve společnosti došlo ke snížení počtu 
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kuřáků, aniž by byl tabák nějak plošně zakázán. A to právě díky kladení důrazu na osvětu 

o lidském zdraví. Opět je tedy zdůrazněna důležitost prevence při snižování počtu drogových 

uživatelů.  

2.3 Ekonomické dopady užívání drog a jejich prohibice 

Užívání drog a související drogová prohibice s sebou přináší celou řadu negativních důsledků 

pro ekonomiku států, proto jsou drogy řazeny mezi tzv. demerit goods98. Tímto pojmem jsou 

označovány statky, jejichž spotřeba může mít negativní dopad na jejich uživatele, nicméně 

uživatel tyto škodlivé účinky nezná, případně je ignoruje. Současně jsou však negativní dopady 

spotřeby demerit goods přenášeny na třetí stranu (nejčastěji na stát) a vznikají tak negativní 

externality (viz graf č. 2.4). 

Graf č. 2.4 – Negativní externality v důsledku spotřeby demerit goods 

Zdroj: Pettinger, 201699, vlastní zpracování 

V tomto grafu představuje Q1 množství demerit goods vyprodukované a konzumované v rámci 

volného trhu. Konzumace těchto škodlivých statků však vytváří negativní externality pro 

společnost, proto se křivka osobního mezního užitku PMB (Private Marginal Benefit) vždy 

nachází nad křivkou společenského mezního užitku SMB (Social Marginal Benefit); zvýrazněná 

oblast mezi těmito křivkami pak představuje pokles společenského blahobytu. Společensky 

optimální by proto byla nižší produkce, a tedy spotřeba na úrovni Q2. V závislosti na výši 
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negativních externalit se stát většinou snaží tyto zmírnit (například prostřednictvím daňové 

zátěže na konkrétní demerit goods jako třeba cigarety) nebo je úplně zakázat, k čemuž přistupuje 

právě v případě drog. 

Následující podkapitola se zaměří na některé hlavní známé negativní dopady užívání drog 

a jejich prohibice na ekonomiku jako celek, jak je popisuje existující odborná literatura.100 

2.3.1 Zdraví 

Všeobecně nejvíce vnímaným negativním aspektem užívání drog je jejich škodlivý vliv na zdraví. 

Je pravda, že mnoho zákonem zakázaných látek má své medicínské využití. Nezpochybnitelné 

pozitivní účinky mají například opiáty při tlumení bolesti, marihuana při léčbě degenerativních 

onemocnění nervů, nejnovější výzkumy dokonce potvrzují přínos aplikování mikrodávek LSD 

při léčbě deprese. Na druhou stranu jsou však drogy nebezpečné zejména svou návykovostí, 

nemožností předvídat jejich účinky na organismus člověka a samozřejmě také již zmíněnou 

možností předávkování se. Nelze opomenout také šíření HIV a žloutenky v důsledku 

nitrožilního užívání drog či dopravní nehody a sebevraždy pod jejich vlivem. 

Jako ukazatel míry zátěže způsobené nemocí (v podobě úmrtí či snížení kvality života) jsou 

podle Světové zdravotnické organizace používány tzv. Ztracená léta života v důsledku nemoci 

(Disability-Adjusted Life Years – DALY).  Hodnota jednoho DALY odpovídá jednomu 

ztracenému roku zdravého života. Podle Světové zprávy o drogách došlo v roce 2015 

celosvětově ke ztrátě neuvěřitelných 28 milionů DALY pouze v důsledku užívání drog.101 

Škodlivý účinek drog na lidské zdraví se pochopitelně projevuje ve veřejných rozpočtech států. 

Pro odhad nákladů, které v souvislosti s návykovými látkami nese společnost, se používá analýza 

společenských nákladů zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku). Ta se řadí do 

skupiny studií nákladů na nemoc (Cost of Illness – COI). COI studie se zabývají společenskými 

náklady zdrojů, které jsou vynakládány na léčbu, prevenci, výzkum a prosazování práva (represi) 

a zároveň peněžně vyčíslují ztráty produktivity, jež společnost utrpěla v důsledku zvýšené 

nemocnosti (morbidity) a úmrtnosti (mortality).102 Základním předpokladem, na kterém tyto 

studie stojí, je, že pokud by neexistovala nemoc či nedošlo k úmrtí v důsledku užívání 

návykových látek, pak by zdroje vynakládané na léčbu a související záležitosti, mohly být použity 

účelněji. V rámci COI studií jsou zahrnuty tři typy nákladů: náklady přímé (náklady zdravotní 

péče, náklady na prevenci, náklady na prosazování práva…), náklady nepřímé (ztráta 

                                                           
100 Je třeba zdůraznit, že mnohé z těchto dopadů dosud nebyly spolehlivě popsány a vysvětleny. Příčinou je opět 
fakt, že jejich jakékoliv zkoumání vychází z nedostatečných informací a různých odhadů. 
101 World Drug Report 2017. Vienna: United Nations publication, 2017, s. 9. ISBN 978-92-1-148291-1. 
102 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 69. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
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produktivity uživatelů drog v důsledku nemocnosti, úmrtnosti či odsouzení za trestný čin, ztráta 

produktivity rodinných příslušníků drogového uživatele…) a nehmotné náklady (bolest 

a utrpení, psychosociální vývoj, sekundární následky pro trh v důsledku snížené kupní síly…).103 

V České republice byla tato analýza společenských nákladů uskutečněna zatím dvakrát, 

naposledy pro rok 2007. Podle této studie celkové hmotné náklady užívání návykových látek 

(včetně alkoholu a tabáku) činily 56,2 miliard Kč (1,58 % tehdejšího HDP – což je podle 

Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti přibližně dvakrát méně, než v jiných 

vyspělých zemích), přičemž z této částky činily náklady na nelegální drogy 6,7 miliard Kč 

(11,9 %; pro větší přehlednost viz tabulka č. 2.2).104 

Tabulka č. 2.2 – Struktura společenských nákladů užívání návykových látek v ČR za rok 2007 

tabák 33,1 mld. Kč (59 %) 

alkohol 16,4 mld. Kč (29,1 %) 

drogy 6,7 mld. Kč (11,9 %) 

CELKEM 56,2 mld. Kč (100 %) 

 
Zdroj: Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007105, vlastní zpracování 

Nemalé jsou také výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu poruch způsobených užíváním 

návykových látek. V České republice jejich odhadovaný objem v roce 2016 činil 1818 milionů 

Kč, z toho 600 milionů Kč tvořily výdaje na léčbu poruch způsobených pouze nealkoholovými 

drogami. Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR lze také vypozorovat, že tyto výdaje 

každým rokem narůstají.106 

2.3.2 Prosazování práva 

Drogová prohibice a její vymáhání představuje obrovskou zátěž veřejných rozpočtů, jak již bylo 

ukázáno na příkladu USA v první kapitole této práce. Výdaje na prosazování práva v sobě 

zahrnují celou řadu dílčích výdajů prakticky na všech úrovních – policie, justiční a vězeňský 

systém či financování příslušných státních agentur.107 Finanční náročnost prohibice zatěžující 

daňové poplatníky proto představuje jeden z nejčastějších argumentů jejich odpůrců. Vždyť 

                                                           
103 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 69. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
104 ZÁBRANSKÝ, Tomáš, Vendula BĚLÁČKOVÁ, Michaela ŠTEFUNKOVÁ, Jiří VOPRAVIL a Miroslava 
LANGROVÁ. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha: Centrum 
adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2011, s. 71. 
ISBN 978-80-260-1680-9. 
105 Tamtéž. 
106 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 38. 
ISBN 978-80-7440-219-7. 
107 Zároveň však lze vnímat možnost vzniku nových pracovních míst v oblasti vymáhání práva jako pozitivní 
vedlejší důsledek prohibice. 
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i v České republice podle výše zmíněné studie drtivou většinu (88,8 %) uvedených 

společenských nákladů užívání drog tvořily přímé náklady, z nich pak nejvíce právě náklady 

v oblasti vymáhání práva (86 % přímých nákladů).108 Tyto náklady se každoročně zvyšují, jak 

vyplývá z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Nejaktuálnější jsou nyní údaje za rok 

2017 – prosazování práva stálo stát přes jednu miliardu Kč (59,5 % veškerých výdajů z veřejných 

rozpočtů určených na protidrogovou politiku státu). Srovnání jednotlivých kategorií veřejných 

výdajů, mezi kterými zcela viditelně největší podíl zaujímá právě prosazování práva, přehledně 

ukazuje tabulka na následující straně (viz tabulka č. 2.3). 

Tabulka č. 2.3 – Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v letech 2014–
2017, v tis. Kč 

Kategorie služby 
2014 2015 2016 2017 

Částka 
Podíl 
(%) 

Částka 
Podíl 
(%) 

Částka 
Podíl 
(%) 

Částka 
Podíl 
(%) 

Prevence 40 040 3,2 46 780 3,2 57 116 3,7  64 167 3,7 

Snižování rizik (Harm 
reduction) 

192 111 15,3 208 004 14,5 237 690 15,5 247 031 14,1 

Léčba 117 981 9,4 125 615 8,6 137 212 8,9 162 274 9,2 

Záchytné stanice 74 142 5,9 80 120 5,6 67 065 4,4  74 271 4,2 

Následná péče 40 757 3,3 59 909 4,3 51 335 3,3  63 414 3,6 

Domovy se zvláštním režimem 37 112 3 38 075 2,7 55 764 3,6  48 576 2,8 

Koordinace, výzkum, 
hodnocení 

38 002 3 41 866 2,5 18 688 1,2  24 236 1,4 

Prosazování práva 710 398 56,7 837 353 58,4 903 490 58,8 
1 044 
356 

59,5 

Ostatní, nezařazeno 3 256 0,3 4 635 0,3 7 876 0,5 27 297 1,6 

Celkem 
1 253 
798 

100 
1 442 
357 

100 
1 536 
236 

100 
1 755 
622 

100 

 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017 (2018)109, vlastní zpracování 

Vzhledem k nejednotné metodologii sběru a zpracovávání dat v různých zemích je velmi 

obtížné srovnávat výdaje na prosazování práva na mezinárodní úrovni. Dokonce ani v rámci 

EU neexistuje úplná a jednotná databáze zachycující výdaje veřejných rozpočtů členských zemí 

na protidrogovou politiku. Obecně se však odhaduje, že v posledních deseti letech výdaje 

členských zemí EU určené na protidrogovou politiku představovaly 0,01 % až 0,5 % jejich HDP. 

                                                           
108 ZÁBRANSKÝ, Tomáš, Vendula BĚLÁČKOVÁ, Michaela ŠTEFUNKOVÁ, Jiří VOPRAVIL a Miroslava 
LANGROVÁ. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha: Centrum 
adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2011, s. 71. 
ISBN 978-80-260-1680-9. 
109 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 38. 
ISBN 978-80-7440-219-7. 
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Až 70 % výdajů na protidrogovou politiku pak bylo určeno na opatření zaměřená na stranu 

nabídky zahrnujících především prosazování práva.110 

2.3.3 Korupce 

V literatuře často uváděným negativním důsledkem drogové prohibice, který má i ekonomický 

dopad, je korupce. Nezákonnost drogového trhu vede jeho účastníky k tomu, aby se za každou 

cenu snažili vyhnout dopadení a případnému potrestání. Nejčastějším způsobem je pak 

přirozeně podplácení veřejných činitelů jako jsou policisté, vojáci, soudci a jiní státní úředníci, 

kteří stojí na straně státní represe. Tito veřejní činitelé jsou také často nuceni přijímat úplatky 

pod pohrůžkou násilí.111 

Je možno vypozorovat souvislost mezi obchodem s drogami a slabým právním státem. Jako 

příklad lze uvést například Afghánistán a Myanmar, dvě hlavní země produkující opium. Tyto 

země se totiž pravidelně umisťují na spodních příčkách v žebříčku korupce dle Transparency 

International.112 Podobným způsobem infiltrovaly drogové kartely státní správu na všech, 

dokonce i nejvyšších, úrovních v Mexiku.113 

Korupce byla již mnohokrát studována jako ekonomický jev. Jedná se o charakteristický rys 

provázející státní aparát, zejména jeho represivní složky. Aktéři korupčního vztahu (podplácející 

a podplácený) pak pouze sledují svůj vlastní užitek na úkor obecného, veřejného zájmu.114 

Ekonomie se zabývá především zdroji či příčinami korupce. Například Rothbard (1970) vnímá 

korupci jako důsledek státních zásahů a dochází k závěru, že na trhu s dokonalou konkurencí 

by korupce vůbec neexistovala. Benson a Baden (1985) pak mají za to, že je nemožné dosáhnout 

nulové úrovně korupce, nicméně lze se tomuto stavu přiblížit tím, že drtivá většina státních 

zásahů bude eliminována.115 

Korupce je spjata především se čtyřmi oblastmi, ve kterých stát uplatňuje svou autoritu: státní 

zakázky, veřejné financování (daně), volby a samozřejmě také státní regulace. Podplácení 

spojené s drogami spadá do poslední jmenované kategorie. Z hlediska ekonomie se jedná 

o důsledek státního zásahu do majetkových práv, konkrétně státního zákazu volného 

                                                           
110 Public expenditure on supply reduction policies [online]. Lisabon: EMCDDA - Pompidou Group, 2017 [cit. 2018-09-
19]. Dostupné z: http://www.emcdda.europa.eu/joint-publications/pompidou-group/public-expenditure-on-
supply-reduction-policies_en 
111 COYNE, Christopher J. a Abigail R. HALL. Four Decades and Counting: The Continued Failure of the War 
on Drugs. Policy Analysis 811 [online]. Washington, D.C.: Cato Institute, 2017 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
https://www.cato.org/publications/policy-analysis/four-decades-counting-continued-failure-war-drugs 
112 Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního organizovaného zločinu. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 142. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 
ISBN 978-80-7338-132-5. 
113 Tamtéž. 
114 THORNTON, Mark. The Economics of Prohibition. Salt Lake City: University of Utah Press, 1991, s. 127-128. 
ISBN 0-87480-375-6. 
115 Tamtéž, s. 129–130. 
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obchodování s drogami. Viděno optikou této teorie, policista, který přijme úplatek za to, že „se 

bude dívat jinam“, v podstatě nezákonně přeprodává majetková práva (právo obchodovat 

s drogami) od státu soukromé osobě.116 Benson (1988) si všímá, že korupce se rozmáhá ruku 

v ruce se zvyšováním rozpočtu určeného na protidrogové aktivity a rozšiřováním policejních 

pravomocí.  Důvod podle něj spočívá v rostoucím počtu zaměstnanců státního aparátu, což 

znesnadňuje následné odhalení korupce. Minimální riziko odhalení pak korupční jednání těchto 

zaměstnanců dále podněcuje.117 

Prohibice vytváří pro obchodníky s drogami příležitosti pro obrovské zisky. Na druhé straně 

vytváří policistům a jiným státním úředníkům možnost, jak se obohatit. Obchodníci s drogami 

se snaží minimalizovat rizika odhalení a tím se udržet ve výnosném byznysu, a proto uplácejí 

veřejné činitele. Čím intenzivnější je vymáhání práva, tím vyšší jsou úplatky. To vede ke zvýšení 

ceny drog, protože, jak již bylo uvedeno výše, jedná se o součást rizikové přirážky. Zde se pak 

opět projevuje negativní efekt prohibice – intenzivnější prohibice vede ke zdražování produktu 

a zároveň ke zvyšování potenciálních zisků (a to jak pro obchodníky s drogami, tak pro veřejné 

činitele).118 

Důsledky korupce ve společnosti jsou dalekosáhlé. Kromě zmiňovaného oslabení právního 

státu představují snahy potlačit korupci další vynakládané finanční prostředky, například na 

zvýšení platů veřejných činitelů. Rozsáhlá korupce oslabuje důvěru občanů ve státní orgány, což 

vede k častějšímu nerespektování zákona. A nakonec, bující korupce demotivuje samotné 

veřejné činitele, kteří by za jiných okolností své povinnosti dodržovali daleko důsledněji. 

Všechny tyto faktory tak působí proti cíli prohibice, tedy snížení konzumace návykových látek. 

James Ostrowski toto téma uzavírá následujícími slovy: „Musíme zpochybňovat politiku, která tak 

často přeměňuje policisty v organizované zločince. Logicky nakonec dojdeme pouze ke dvěma řešením drogové 

korupce: Vychovejme morálně dokonalé policisty anebo zničme černý trh s drogami.“119 

2.3.4 Praní peněz a nezákonné finanční toky 

Prakticky všechny transakce na černém trhu s drogami jsou uskutečňovány v hotovosti, protože 

bezhotovostní obchodování je snadněji odhalitelné. Nezákonný původ peněz z drogového 

obchodu je však třeba zastřít, aby bylo vyvoláno zdání, že se jedná o legálně nabyté finanční 

prostředky. Tento proces se nazývá legalizace výnosů z trestné činnosti nebo též praní 

(špinavých) peněz (money laundering) a nejčastěji je spojen s organizovaným zločinem. Způsobů, 

                                                           
116 THORNTON, Mark. The Economics of Prohibition. Salt Lake City: University of Utah Press, 1991, s. 129 - 130. 
ISBN 0-87480-375-6. 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. 
119 OSTROWSKI, James. Thinking about Drug Legalization. Policy Analysis 121 [online]. Washington, D.C.: Cato 
Institute, 1989 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.cato.org/policy-analysis/thinking-about-drug-
legalization 
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jakými lze peníze vyprat je několik: od méně sofistikovaných jako je najmutí několika osob, které 

svým jménem učiní vklad na bankovní účet až po propracované nákupy nemovitostí či 

podniků.120 

V posledních letech hrají v oblasti praní špinavých peněz a drogového obchodu důležitou úlohu 

také kryptoměny, včetně nejznámějšího bitcoinu. Foley et al. (2018) ve své studii dokonce uvádí, 

že přibližně jedna čtvrtina uživatelů bitcoinu a téměř polovina bitcoinových transakcí je spojena 

s nelegálními aktivitami.121 Důvodem je především fakt, že kryptoměny nepodléhají státní 

regulaci či dohledu centrálních bank, a proto je zaručena dostatečná anonymita jejich uživatelů. 

Důsledky legalizace výnosů z trestné činnosti a souvisejících závadných finančních toků nejsou 

zanedbatelné. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zpracoval v roce 2011 výzkumnou 

zprávu, ve které se autoři pokusili odhadnout světové výnosy plynoucí z nezákonné činnosti, 

zejména obchodu s drogami. Podle této zprávy by se nejpřesnější odhad částek peněz, které jsou 

k dispozici pro praní ve finančním systému, pro rok 2009 pohyboval ve výši asi 2,7 % světového 

HDP čili 1,6 bilionů amerických dolarů. Z toho by výnosy související s nadnárodní 

organizovanou trestnou činností odpovídaly 1,5 % světového HDP, přičemž 70 % z toho bylo 

k dispozici k vyprání ve finančním systému. Největší příjem z nadnárodního organizovaného 

zločinu, zhruba pětina, pak pochází z prodeje zakázaných drog.122 

Dopady praní peněz a nezákonných finančních toků jsou různé. Dle zmíněné studie je 

nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem následná reinvestice ilegálních finančních 

prostředků do drogového obchodu, k čemuž v tomto kriminálním odvětví dochází častěji než 

u jiných typů nelegálních aktivit. To jinými slovy znamená, že příjmy z drogového obchodu 

napomáhají rozvoji drogové kriminality daleko více, než je tomu v případě ostatních trestných 

činů.123 Tím je umožněno drogový obchod udržet, případně kriminální podnikání dále 

rozšiřovat. 

Drogové peníze však mají také potenciál poškodit ekonomiku zemí, zejména zemí rozvojových. 

Podle výzkumné zprávy UNODC je hlavním záměrem investora finančních prostředků 

získaných z drogového obchodu zajistit, aby nebylo zjištěno, že investice pochází z trestné 

činnosti. To vede k investičním rozhodnutím, která se soustředí právě na zatajování a smiřují se 
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Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 5 - 6. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). 
ISBN 978-80-7338-132-5. 
123 Tamtéž, s. 134. 



36 

s nízkou návratností. Dochází tak k investování do neproduktivních sektorů relativně málo 

orientovaných na budoucnost. Typickými příklady tohoto přechylování přidělení zdrojů jsou 

investice do hotelů, nočních klubů, restaurací či dopravních společností. Zároveň je těmito 

investicemi drogový obchod zpětně podporován, například drogy lze prodávat v nočních 

klubech či je lze transportovat vlastněnou dopravní společností.124 

Toky nezákonných peněz mají tendenci pokřivovat ceny, zvláště v sektoru nemovitostí. Pro 

svou relativní neprůhlednost je tento sektor pro investory špinavých peněz velmi atraktivní, 

navíc je také považován za bezrizikovou investici. Koncentrace investic do omezeného počtu 

ekonomických sektorů, zejména nemovitostí, může vést k mnohonásobnému nárůstu jejich 

cen.125 Podobně mohou finance z trestné činnosti pokřivit vzorce spotřeby. Obchodníci 

s drogami často využívají nelegálně nabyté prostředky k udržování okázalého životního stylu 

a nakupují například luxusní automobily, šperky, lodě, zbraně a podobně. Zvláště v rozvojových 

zemích je nutné tyto předměty dovážet, což může ovlivnit platební bilanci země a mít tedy 

negativní dopad na celkový ekonomický růst.126 

Zajímavým je také ekonomický dopad na země, z nichž jsou drogy především exportovány, tedy 

země producentské. V krátkodobém měřítku může mít příliv drogových financí pozitivní vliv, 

například větší utrácení těchto peněz v daných zemích může zapříčinit vznik nových legálních 

pracovních míst. Dlouhodobé důsledky jsou však negativní. Zmiňovaná výzkumná zpráva 

varuje před přílivem nelegálních finančních prostředků, což může způsobit dokonce 

přehodnocení devízového kurzu. Zvýšení tržeb z produkce nelegálních drog totiž může posílit 

měnu producentské země ve srovnání s ostatními zeměmi natolik, že dojde ke zdražení jejího 

exportu, a tudíž snížení konkurenceschopnosti jejího výrobního sektoru. Devizové kurzy budou 

nadhodnocené, což může vést k nahrazování místní produkce dovozem spojeném se závažnými 

ekonomickými důsledky. 

Přestože je velice obtížné poskytnout empirické důkazy o negativních dopadech přílivu 

finančních prostředků pocházejících z obchodu s drogami na ekonomický růst, je k dispozici 

několik příkladů z historie, které existenci tohoto fenoménu minimálně naznačují. Například 

v Kolumbii došlo v 90. letech minulého století k razantnímu navýšení produkce keřů koky. 

Ekonomický růst této jihoamerické země byl však záporný.  Naopak v Peru a Bolívii sice došlo 

v tomtéž období k poklesu produkce koky, ale zároveň se zrychlil jejich hospodářský růst. Poté, 

co začátkem tisíciletí došlo v Kolumbii k téměř šedesátiprocentnímu propadu v pěstování koky, 

                                                           
124 Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního organizovaného zločinu. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 148 - 149. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-132-5. 
125 Tamtéž, s. 150. 
126 Tamtéž, s. 150–151. 
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se její ekonomický růst opět zvýšil. Obdobně se zvýšila životní úroveň v Afghánistánu v období, 

kdy došlo k poklesu produkce opia. Předtím, v 80. a 90. letech 20. století, byl Afghánistán 

největším světovým výrobcem nelegálních opiátů, z ekonomického hlediska však tato země 

zaostávala. To je jen několik historických příkladů, nicméně je nezbytné zdůraznit, že tento 

vztah korelace mezi hospodářským růstem zemí a produkcí návykových látek nebyl dosud 

spolehlivě vysvětlen.127 Thoumi (2002) však spatřuje částečnou příčinu hospodářského poklesu 

v případě Kolumbie v 90. letech 20. století v „delegitimizaci režimu“ způsobené organizovaným 

zločinem. Násilí, praní peněz, korupce, zpronevěra veřejných prostředků a další jevy spojené 

s produkcí nelegálních drog podle něj podkopávají důvěru ve státní instituce a vytváří tak nejisté 

prostředí pro provozování legálních ekonomických aktivit.128 

Z dalších negativních dopadů nezákonných finančních toků uvádí výzkumná zpráva UNODC 

nekalou soutěž, kdy podniky financované drogovými penězi mohou nabízet své zboží a služby 

za nižší ceny či dokonce se ztrátou a tím eliminovat konkurenci. Kromě toho mohou peníze 

z drogového obchodu být důvodem nestálosti realitního sektoru – náhlé přerušení příjmů totiž 

může způsobit splasknutí realitní bubliny vyvolané investicemi těchto finančních prostředků. 

Opomenout nelze také nerovnoměrné rozdělení příjmů a majetku, dopad na důvěryhodnost 

právních institucí země či již popisovanou korupci.129 

2.3.5 Jiné negativní dopady 

Jiným, často zmiňovaným problémem spojeným s drogami a jejich prohibicí, je využívání 

drogových zisků k financování teroristických skupin. Ty se do obchodu s drogami zapojují buď 

přímo nebo prostřednictvím spřízněných zločineckých organizací, kterým recipročně poskytují 

ochranu. Chaos a politická nestabilita v terorismem sužovaných zemích představuje ideální 

prostředí pro drogový byznys a přináší s sebou celou řadu výše zmíněných negativních 

ekonomických jevů. Světová zpráva o drogách uvádí jako příklady teroristických organizací 

profitujících z obchodu s drogami Tálibán v Afghánistánu, u něhož odhadem až polovina 

příjmů pochází z drogových peněz. Dále pak podle této zprávy existuje důvodné podezření na 

napojení Al-Káidy, Boko Haram či Islámského státu na skupiny obchodující s návykovými 

látkami.130 
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Ostrowski (1989) jako negativní důsledek drogové prohibice zmiňuje také její negativní dopad 

na ekonomickou životaschopnost (zejména městských) oblastí zasažených kriminalitou 

spojenou s drogovým obchodem. Pro tyto oblasti je charakteristická vysoká nezaměstnanost. 

Část obyvatel při hledání práce tyto oblasti opouští, čímž dochází k jejich vylidňování. Jiná část 

obyvatel však zůstává bez práce, a tedy závislá na státní podpoře, v horším případě se zapojuje 

do drogového obchodu či jiných forem trestné činnosti.131 

Dalším potenciálně škodlivým ekonomickým důsledkem drogové prohibice je vyšší zadluženost 

uživatelů návykových látek. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2017 na základě 

údajů poskytnutých dluhovými poradnami uvádí, že užívání návykových látek včetně alkoholu 

bylo jako příčina, případně jedná z příčin, zadlužení, zmíněno dlužníky v necelých 2 procentech 

případů. Tento podíl je dle zprávy „poměrně nízký pravděpodobně proto, že uživatelé návykových látek 

tuto skutečnost při konzultacích neuvádějí. (…) Je rovněž možné, že roste kvalifikace pracovníků 

adiktologických služeb v poskytování základního finančního a dluhového poradenství jejich klientům a méně 

komplikované případy tak mohou být řešeny přímo adiktologickými programy.“132 Je tedy vysoce 

pravděpodobné, že reálný počet osob, které jsou zadlužené v důsledku užívání návykových 

látek, bude vyšší. 

Výčet negativních dopadů drogové prohibice na ekonomiku není a pochopitelně ani nemůže 

být úplný.133 Výše uvedené příklady však poměrně přesvědčivě ilustrují, do jaké míry ovlivňuje 

užívání drog a boj proti nim ekonomiku jednotlivých zemí. Tyto vedlejší důsledky proto nelze 

přehlížet a při jakýchkoli veřejných diskuzích o tom, zda drogy legalizovat či nikoliv, by měly 

být brány v potaz. 

2.4 Vývoj ekonomického myšlení v oblasti drog a prohibice 

Je zcela nepochybné, že drogy, drogová prohibice a související témata představují oblast, kterou 

je potřeba dále studovat. Jedním z klíčových vědních oborů, který může přinést odpověď na 

otázku zákazu či legalizace návykových látek, je ekonomie. Ačkoliv by se na první pohled mohlo 

zdát, že zakázané drogy jsou pro tuto disciplínu nezajímavým tématem, ve skutečnosti tomu tak 

není. V poslední podkapitole ekonomické části této práce je proto alespoň stručně uvedeno, 

jakým způsobem se k drogové problematice stavěli a staví představitelé nejvýznamnějších 

ekonomických teorií. 
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Zpočátku drogy nebyly samostatně zkoumaným ekonomickým fenoménem, k tomu začalo 

docházet teprve ve 2. polovině 20. století, především v souvislosti s rozvojem behaviorální 

ekonomie. Do té doby se ekonomie soustředila spíše na jevy související, zejména na 

opodstatněnost státních zásahů (kterými prohibice pochopitelně je) a také racionalitu lidské 

volby. Často řešeným tématem byla také alkoholová Prohibice v USA. 

Jedním z prvních ekonomů, který se ve svém díle drogami alespoň okrajově zabývá, byl John 

Stuart Mill, představitel klasické školy ekonomie. Ve své nejznámější eseji O svobodě z roku 1859 

mimo jiné zmiňuje zákony zakazující dovoz opia do Číny jako příklad zásahu do svobody 

kupujících.134 Jako zastánce svobody coby nejvyšší hodnoty vnímá užívání drog jako věc 

rozhodnutí každého jednotlivce, kdy úkolem státu je pouze informovat o jejich 

nebezpečnosti.135 

Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto pak k pozdějším diskuzím na téma drog přispěl 

úvahami o lidské racionalitě, které uceleně formuloval ve svém Traktátu o obecné sociologii 

(Trattato di sociologia generale, 1916), citovaném v této práci dle Kellerovy učebnice dějin sociologie 

(2005). Podle něj je veškeré lidské chování rozděleno do dvou kategorií: na chování logické 

a mimologické. Logické chování, které primárně studuje ekonomie, je předem promyšlené 

a jednající se snaží užitím adekvátních prostředků dosáhnout stanoveného cíle. Naopak 

nelogické chování, kam by bylo možné zařadit také užívání drog a které ekonomie přehlíží, tyto 

znaky nevykazuje a prostředek s účelem záměrně propojen není. Často se jedná o jednání 

ovlivněné city či preferencemi daného jedince. Dále si Pareto všímá, že mezi různými skupinami 

lidí existují rozdíly ve schopnosti jednat racionálně, nicméně nelze hodnotit, které jednání je 

dobré a které zlé.136 Ačkoliv nijak explicitně o drogách nehovoří, Paretovu teorii logického 

a mimologického jednání (doplněnou o teorii reziduí a derivací vysvětlující motivy lidského 

jednání) lze považovat za jeden ze základních kamenů pozdějších snah vysvětlit důvody 

existence závislostí na návykových látkách. 

Podobné rozlišování racionálního a iracionálního lidského jednání zastával Paretův současník 

a také velký obhájce alkoholové Prohibice, Irving Fisher. Ten dokonce na její obranu napsal 

tři knihy a nespočet článků, ve kterých dokonce tvrdil, že celostátní zákaz alkoholu v USA 

přinesl hospodářskou prosperitu 20. let 20. století.137 Ve svém článku z roku 1927 zmiňuje jako 

důvod této hospodářské prosperity redukci konzumace alkoholických nápojů, a tedy zvýšení 
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pracovní produktivity, schopnosti pracovníků udržet si své zaměstnání a vyšší úspory rodin. 

Podle jednoho automobilového továrníka z Detroitu, jehož dopis Fisher v daném článku cituje, 

byla Prohibice „obrovským požehnáním, které potkalo Spojené státy americké, jež je z velké části zodpovědné 

za prosperitu těchto let.“138 

Zásahy státu považuje naopak za nežádoucí rakouská škola, liberální směr, který se rozvinul 

koncem 19. století. Její čelný představitel Ludwig von Mises se na adresu drog a prohibice 

vyjádřil mnohokrát. Sám považoval alkoholismus, závislost na kokainu či opiu za „nepřátele života, 

zdraví a schopnosti pracovat a bavit se“139. Zároveň však razantně vystupoval proti restriktivním 

snahám státu, které v jeho očích představovaly „ochranu člověka před jeho vlastní hloupostí“. Podle 

Misese představuje státní zákaz drog nebezpečný precedens, který může inspirovat další a další 

zásahy státu do soukromých záležitostí člověka. Klade si otázku, proč se zákony proti drogám 

nevztahují také na nikotin či kofein a svou myšlenku dále rozvádí ad absurdum: „Proč omezovat 

benevolentní vládní péči pouze na lidská těla? Není snad škoda, kterou může člověk uštědřit své mysli a duši, 

ještě mnohem horší než škoda tělesná? Proč nezabránit člověku ve čtení špatných knih a sledování špatných 

filmů, v prohlížení špatných obrazů a soch a v poslouchání špatné hudby? Škoda napáchaná špatnými ideologiemi 

je jistě také jak pro jedince, tak pro celou společnost mnohem zhoubnější než škoda způsobená drogami.“140 Celé 

toto pojednání pak uzavírá konstatováním, že člověk by o své spotřebě, tedy i o konzumaci 

drog, měl rozhodovat výlučně sám, na základě vlastního přesvědčení. 

Von Mises zásadním způsobem ovlivnil dalšího ekonoma rakouské školy, libertariána 

Murrayho Rothbarda. Ten považoval jakoukoliv prohibici, jejímž účelem je prosazovat 

morálku (zakazující alkohol, potraty, pornografii, prostituci či právě drogy) za nemorální, 

neospravedlnitelnou, a hlavně za prakticky nevynutitelnou.141 Vychází při tom mimo jiné také 

z anarchokapitalistického konceptu sebevlastnictví – každý člověk je vlastníkem svého těla 

a jako takový je oprávněn sám za sebe rozhodovat, jak s ním bude nakládat. Proto byl hlasitým 

kritikem války proti drogám, kterou dokonce v projevu o tehdejším stavu světa z roku 1989 

učiněném na texaské libertariánské konferenci označil za bláznovství.142 Legalizace drog by 

podle Rothbarda způsobila prudký vzrůst jejich nabídky, takže by se vytratily vysoké náklady 

spojené s černým trhem a úplatky policistů a nízká cena drog by vedla ke snížení zločinnosti.143 
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Jeho názorový oponent a držitel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman byl také 

otevřeným zastáncem drogové legalizace. Od 60. let minulého století mnohokrát zdůrazňoval, 

že protidrogová politika nemůže dosáhnout kýžených výsledků, ale naopak, že s sebou přináší 

celou řadu negativních jevů, jako je zvýšená kriminalita či rozsáhlé vládní výdaje. Ve svém díle 

Svoboda volby, které napsal společně se svou manželkou Rose, podobně jako von Mises apeluje 

na svobodné rozhodování lidí o tom, co budou a nebudou požívat. Na příkladu alkoholové 

Prohibice uvádí, jaké důsledky mohou vyvstat v souvislostí s přísnou státní politikou – rozvoj 

zločinnosti, stavba nových věznic, korupce a celkový úpadek morálky. Prohibice podle něj 

změnila jinak slušné v občany v narušitele zákona, a to pouze proto, že chtěli alkohol.144 Obával 

se tedy, aby nedošlo k podobné situaci také v případě zakázaných narkotik. Jeho obhajoba 

legalizace drog vyvrcholila v roce 1989 otevřeným dopisem Williamu Bennettovi, tehdejšímu 

řediteli amerického protidrogového úřadu přezdívanému „drogový car“. V tomto dopise shrnul 

v něm všechny již výše zmiňované argumenty proti prohibici a označil válku proti drogám jako 

chybný projekt.145 

Pro systematické ekonomické zkoumání drog je zcela zásadní práce Garyho Beckera, 

Friedmanova žáka a rovněž nositele Nobelovy ceny. Becker se jako jeden z prvních ekonomů 

začal podrobněji zabývat do té doby přehlíženými tématy jako jsou diskriminace, kriminalita146, 

rodina nebo právě drogy a závislosti. Vycházel přitom z toho, že ekonomické principy se 

nevztahují pouze na tržní sektor, nýbrž také na lidské chování. 

Jedním z nejdůležitějších Beckerových přínosů na poli zkoumání návykových látek a závislostí 

je teorie racionálního návyku (též nazývaná teorie preferencí), kterou vypracoval společně 

s Kevinem Murphym v roce 1988. Podle této teorie je závislost v podstatě racionálním 

chováním. Jedná se o takové chování, kdy spotřeba statku působící v minulosti na 

spotřebitelovy preference ovlivňuje jeho spotřebu současnou a budoucí. Závislým se však 

člověk podle Beckera a Murphyho nemusí nutně stát pouze na alkoholu či návykových látkách, 

ale také například na práci, jídle či jiných lidech.147 Racionalita v tomto chování spočívá 

v soustavné maximalizaci užitku jedince v průběhu času. Čím více se mezní užitek návykového 

statku v čase zvyšuje, tím více se člověk na daném statku stává závislým. Dále autoři vysvětlují, 

jak je možné, že se někdo stane závislým na škodlivých látkách a jiný člověk nikoli. Toto 

vysvětlení podle nich spočívá v subjektivních časových preferencích jedince. Lidé s nižšími 
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96(4), 675–700 [cit. 2018-07-24]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1830469 



42 

časovými preferencemi, kteří více upřednostňují současnost před budoucností (tedy zpravidla 

také kladou menší důraz na vlastní zdraví), jsou více náchylní k tomu, aby se u nich rozvinula 

závislost než lidé více orientovaní na budoucnost. Zároveň vznik závislostí stimulují také 

stresující události, jako je smrt člena rodiny či rozvod, protože tyto situace snižují celkový užitek 

jedince. V poslední části studie pak hovoří o tom, že silné závislosti jako například na heroinu 

nebo cigaretách lze ukončit pouze náhlým přerušením spotřeby. Z hlediska prohibice je z této 

studie zásadní část věnující se vztahu mezi spotřebou návykové látky a její cenou. Rozlišovat je 

podle autorů třeba mezi poptávkou po těchto látkách z krátkodobého a dlouhodobého hlediska. 

Z krátkodobého hlediska je totiž poptávka méně elastická, což vede k obecnému přesvědčení, 

že závislí lidé na změnu ceny nereagují. Ke změně v jejich poptávce však podle Beckera 

a Murphyho dochází až v delším časovém horizontu.148 

Ve vztahu k prohibici byl Becker velmi skeptický a v mediích několikrát vyzval k zastavení války 

proti drogám a namísto toho navrhoval jejich legalizaci a optimální zdanění. Tento návrh 

představil také ve své studii z roku 2004 nazvanou The Economic Theory of Illegal Goods: The Case of 

Drugs, kterou vypracoval společně s Kevinem Murphym a Michaelem Grossmanem. V ní 

dochází také k zajímavému závěru, že dopad protidrogové politiky se liší v závislosti na příjmové 

skupině obyvatelstva. Prohibice ve své stávající podobě má větší odrazující efekt spíše na 

příslušníky střední a vyšší třídy (větší rizika spojená s obstaráváním drogy v nebezpečných 

čtvrtích, ztráta reputace v případě zatčení atd.). Naopak u chudších osob, které jsou zodpovědné 

za větší část spotřeby drog, toto odrazení není dostatečné. Proto by podle autorů bylo 

z celkového hlediska efektivnější drogy legalizovat a přiměřeně zdanit, čímž by bylo odrazeno 

podstatně větší procento celkové populace.149 

V posledních desetiletích, kdy se většina státních politik zaměřených proti návykovým látkám 

jeví být neúčinnými, se snaha přijít s efektivním řešením drogové otázky stala jedním 

z důležitých témat ekonomie, zejména ekonomie behaviorální. Jedná se o relativně mladý 

obor, který využívá nejen poznatků klasické ekonomie, ale také psychologie či sociologie. 

Největší rozdíl oproti klasické ekonomii spočívá v opuštění konceptu homo economicus, podle 

kterého je člověk zcela sobeckou a racionální bytostí rozhodující se za všech okolností vždy 

nejlépe a maximalizuje tak svůj užitek. Naopak, behaviorální ekonomie bere v potaz limity 

vyplývající z podstaty člověka jako jsou existence emocí zkreslujících jeho rozhodování 

(tzv. „bias“), nedostatek informací nebo bezmyšlenkovité rozhodování.150 Mezi tyto lidské limity 
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lze bezesporu zařadit také závislosti, a proto lze aplikovat některé teorie vědní disciplíny také na 

oblast návykových látek. 

První z těchto teorií je prospektová teorie, kterou v roce 1979 představili Daniel Kahneman 

a Amos Tversky a která popisuje základní zákonitosti lidského rozhodování. Oproti předchozím 

teoriím, pro které je příznačná maximalizace užitku, klade prospektová teorie důraz na lidské 

emoce, které vždy ovlivňují volbu daného jedince. Při jakékoliv volbě podle autorů jedinec 

vychází z tzv. „referenčního bodu“, kterým je zpravidla stav či situace, ve které se nachází 

(např. má stabilní zaměstnání) a případný zisk či ztrátu porovnává s tímto referenčním bodem, 

a nikoliv s očekávaným užitkem. Dalšími zásadními faktory vstupujícími do procesu 

rozhodování jsou také přirozená averze ke ztrátě (lidé jsou na ztrátu mnohem více citliví než na 

případný zisk) a tendence podceňovat možnost toho, že určitá situace nastane se střední 

a vysokou pravděpodobností.151 

Částečně může prospektová teorie pomoci objasnit rizikové chování drogových uživatelů, a to 

právě v souvislosti s principem referenčního bodu. Lze tak například vysvětlit, proč se někdo 

uchýlí či pokračuje v užívání návykových látek: Pokud se člověk nachází v nepříliš dobré životní 

situaci a má tedy pocit, že již nemá co ztratit, případně málo co získat (což je jeho referenčním 

bodem), je daleko svolnější k riziku, tedy i ke konzumaci drog. Z toho vyplývá, že je důležité 

zejména při prevenci užívání drog brát v potaz životní podmínky daného jedince a zaměřit své 

snahy na jejich zlepšení. 

Další důležitý příspěvek behaviorální ekonomie ke studiu drogové problematiky, hyperbolické 

diskontování, se týká časových preferencí lidí. V zásadě se jedná o tendenci ke snižování 

vnímaného významu pozitiv a negativ v počáteční fázi daného časového intervalu, tedy 

o nerovnoměrné diskontování čase.152 Jinými slovy: lidé mají sklon přikládat vyšší hodnotu 

krátkodobým nákladům a přínosům. Tento jev lze vypozorovat v běžném životě, jedná se 

například o neschopnost odepřít si potěšení z nezdravého jídla či alkoholu bez ohledu na možné 

zdravotní potíže někdy v budoucnu. Okamžitý užitek je tak upřednostněn na úkor pozdějšího. 

Thaler a Sunstein (2010) považují hyperbolické diskontování za dynamicky nekonzistentní 

chování. Podle nich se problémy se sebekontrolou dají vysvětlit jako souboj dalekozrakého 

„plánovače“ zaměřeného na dlouhodobý prospěch a krátkozrakého „muže činu“ podléhajícího 

bezprostředním impulzům.153 Ve zvýšené míře se dynamicky inkonzistentní chování vyskytuje 
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zvláště u drogově závislých, kteří nemohou odolat svému nutkání užít drogu. „Plánovač“ v nich 

sice učiní rozhodnutí abstinovat, „muž činu“ však podlehne pokušení, kdykoliv se narkoman 

dostane do styku s drogou. 

Že závislí častěji vykazují strmější křivku diskontování než osoby, které závislé nejsou, dokazuje 

několik studií. Například Bretteville-Jensen (1999) studovala rozdíly v diskontování mezi třemi 

skupinami osob v norském Oslu: injekčními uživateli drog, neuživateli drog a bývalými uživateli 

heroinu a metamfetaminu. Z dotazníkového šetření mezi těmito skupinami vyplývá, že závislé 

osoby mají větší tendenci k diskontování než zbylá populace. Zajímavým poznatkem je, že tato 

inklinace k upřednostňování okamžitého užitku může být jak důvodem užívání drog, tak i jeho 

následkem, neboť také bývalí uživatelé vykazovali tuto vlastnost.154 Strmou křivku diskontování 

závislých vypozorovali také Kirby a Petry (2003), a to v případě uživatelů heroinu a kokainu. 

Svou práci uzavírají mimo jiné doporučeními pro lepší prevenci a léčbu uživatelů drog. 

V případě prevence je podle autorů důležité zaměřit svou pozornost na osoby (zejména děti), 

u nichž se více projevuje impulzivní chování. S impulzivitou závislých je třeba také pracovat 

v rámci léčby, například v prosté podobě vhodného odměňování.155 

Intenzivní nutkání po uspokojení (nejen) drogové závislosti se nazývá craving156. Také tento 

jev, který lze považovat za extrémnější variantu hyperbolického diskontování, již byl předmětem 

zkoumání behaviorální ekonomie. Typicky se jedná o puzení, které ovládá závislého poté, co je 

vystaven předmětu své závislosti. Loewenstein (1996) rozlišuje mezi „studeným“ stavem, kdy 

člověk nepodléhá tomuto impulzu a je schopen racionálně uvažovat a svou závislost ovládat. 

Opakem je „horký stav“, ve kterém sebekontrolu dotyčný ztrácí a často své závislosti podléhá.157 

Podobně Laibson (2001) ve své „teorii spouštěče“ (cue theory) vychází z Pavlovova klasického 

podmiňování. Vystavením spouštěči, což jsou v tomto případě drogy, se u závislého člověka 

spouští podmíněná reakce vedoucí k téměř nezvladatelnému nutkání drogu užít.158 

Nezanedbatelný vliv cravingu na užívání drog potvrdil také výzkum, který uskutečnili Badger et 

al. (2007). Po dobu několika týdnů na vzorku třinácti osob závislých na heroinu zkoumali, zda 

v daný den upřednostní určitý finanční obnos nebo dodatečnou dávku opioidu buprenorfinu 
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nad rámec jejich obvyklé denní dávky. Z výsledků vyplývá, že ve většině případů akutní nutkání 

užít drogu ovlivnilo volbu testovaných subjektů, dokonce více než sami očekávali. Autoři studie 

proto zdůrazňují, že aby se snížilo množství relapsů během léčby drogových závislostí, je velmi 

důležité nepodceňovat působení cravingu.159 

Obecně, podceňování negativních účinků návykových látek je také jedním z důvodů vzniku 

drogových závislostí. Richard Thaler a Cass Sunstein ve své slavné knize Nudge (Šťouch) uvádí že 

„nerealistický optimismus vysvětluje mnohé osobní risky, zejména se zdravím a životem. (…) Nerealistický 

optimismus je nedílnou součástí lidského života, je charakteristický pro většinu lidí ve většině společenských 

kategorií. Když lidé přecení svou osobní imunitu vůči újmám, mohou zapomenout na rozumné preventivní 

postupy. „160  Předcházet by se tomuto iracionálnímu optimismu podle nich dalo tím, že budou 

lidem připomínány možné špatné důsledky riskantního chování. V případě prevence drogových 

závislostí je tedy namístě neustále upozorňovat na nebezpečí spojená s užíváním návykových 

látek. 

Na závěr této kapitoly je opět nutné zdůraznit, že v souvislosti s drogami existuje celá řada 

témat, které nadále vyžadují bližší zkoumání. Z výše provedené analýzy vývoje ekonomického 

myšlení, stejně jako z celé druhé části této práce však bezesporu vyplývá, že ekonomie umožňuje 

do značné míry porozumět některým aspektům drogové problematiky. Tyto teoretické základy 

pak mohou pomoci při tvorbě právních předpisů a efektivní protidrogové politiky, což jsou 

témata následující kapitoly. 
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3 Právní aspekty prohibice a legalizace drog 

 
Zatímco ekonomie v otázce prohibice a legalizace drog umožnuje pochopit základní 

mechanismy fungování protidrogové politiky, právo poskytuje prostředky, kterými je 

realizována. Oba obory jsou tak při zkoumání předmětné problematiky neméně důležité. Tato 

kapitola je opět rozdělena do čtyř částí. Po nezbytném vymezení základní terminologie bude 

představen legislativní a institucionální rámec drogové prohibice se zvláštním zřetelem na 

Českou republiku. Následuje popis základních strategií protidrogové politiky. Poslední část 

kapitoly je pak věnována stručnému porovnání hlavních přístupů k drogám ve vybraných 

zemích světa. 

3.1 Vymezení pojmů 

Je třeba si uvědomit, že jednotlivé obory chápou pojem droga odlišně a také terminologie 

v oblasti této problematiky není jednotná. Samotné slovo „droga“ má svůj původ v arabském 

durana, což v přeneseném významu znamená „léčivo“.161 Takto jsou dodnes drogy obecně 

pojímány například ve farmaceutickém průmyslu. Pro účely této práce je však stěžejní pojetí 

právní. Nicméně ani v českém právním řádu neexistuje jednotná definice tohoto pojmu. 

Například ustanovení § 24a odst. 1 písm. b zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), používá toto označení ve výše uvedeném 

významu, tedy pro látku s léčivými účinky. 

Normy trestního práva pracují s pojmem omamné a psychotropní látky (dále také jen 

„OPL“). V ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, stojí, že „zákon 

stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní 

látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek“. Zvláštním 

zákonem, na který trestní zákoník odkazuje, je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů. V ustanovení § 2 písm. a tohoto zákona pak lze nalézt 

odkaz na výčet omamných a psychotropních látek, který se nachází v přílohách nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek (seznam číslo 1 až 3 zahrnuje omamné látky, 

seznam číslo 4 až 7 zahrnuje psychotropní látky). 

Dále se ve výkladových ustanoveních trestního zákoníku, konkrétně v § 130, objevuje pojem 

návyková látka. Tou se v souladu s tímto ustanovením myslí nejen OPL, ale také alkohol 

a ostatní látky, které jsou „způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 

rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování“. Tento pojetí je tedy širší, než jak je vymezeno ve výše 

zmíněném zákoně o návykových látkách. Pro úplnost je třeba zmínit, že zákon č. 65/2017 Sb., 
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o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, řadí mezi návykové látky kromě 

alkoholu a OPL také tabák a „jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet 

na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.“162 

Lze se setkat také s pojmem nové psychoaktivní látky (též designer drugs). Takto se označuje 

široká skupina chemických látek vyvinutých v nedávné době, které nespadají pod režim 

mezinárodních úmluv upravujících nakládání s OPL.163 Často se jedná například o potravinové 

doplňky, legální alternativy již kontrolovaných drog či jejich napodobeniny s různými účinky. 

Společná je pro ně především snaha výrobců vyhnout se kontrolním opatřením, často neznámé 

složení a s tím související zdravotní a sociální rizika.164 

V citovaném ustanovení § 289 odst. 1 trestního zákoníku byl zmíněn též pojem prekursor. Tím 

je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 

2004 o prekursorech drog myšlena jakákoliv látka uvedená v příloze tohoto nařízení nebo 

v příloze 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, která může být 

použita k nedovolené výrobě návykových látek (včetně směsí a přírodních produktů, které tyto 

látky obsahují a lze je snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými 

prostředky). Na tyto předpisy Evropské unie, včetně definice prekursorů, odkazuje český zákon 

č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. 

Podobně složitá je také terminologie protidrogové politiky. Obecně lze říci, že prohibice 

představuje státní zákaz určité věci či chování. V souvislosti s drogami se projevuje především 

zavedením trestních sankcí za výrobu, distribuci a držení určitých drog (pro jiné než vědecké či 

lékařské účely).165 V historii se mimochodem také vyskytuje výraz Prohibice s velkým 

počátečním písmenem, kterým je míněna alkoholová prohibice ve Spojených státech 

amerických v letech 1920 až 1933 a o které bylo pojednáváno již na několika místech této 

práce.166 

Opakem prohibice je legalizace. Ta však v kontextu protidrogové politiky zpravidla 

nepředstavuje ponechání výroby, distribuce a držení drog volnému režimu. Vhodnějším 

výrazem je spíše právní regulace, tedy vytvoření souboru právních norem vztahujících se na 

                                                           
162 Viz § 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
163 K těmto mezinárodním úmluvám viz s. 48 a násl. této práce. 
164 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 243 - 
244. ISBN 978-80-7440-219-7. 
165 Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují. Praha: Úřad vlády ČR, 2017, s. 53. ISBN 978-80-7440-
175-6. 
166 KLEIMAN, Mark., Jonathan CAULKINS a Angela HAWKEN. Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to 
Know. New York: Oxford University Press, 2011, s. 27. ISBN 978-0-19-976450-1. 
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jednotlivé oblasti nakládání s nyní zakázanými látkami.167 Význam tohoto pojmu je také ze strany 

veřejnosti často zaměňován s dekriminalizací (vyjmutí určitého jednání z působnosti norem 

trestního práva) a depenalizací (zmírnění nebo dokonce odstranění zákonného trestního 

postihu).168 Proto je třeba vždy, když je diskutována protidrogová politika, mezi těmito pojmy 

důsledně rozlišovat. 

3.2 Legislativní a institucionální rámec drogové prohibice 

Tato podkapitola cílí svou pozornost na právní úpravu České republiky ve vztahu k drogové 

problematice, přičemž důraz je kladen na trestněprávní legislativu coby základní nástroj státní 

represe. Protože je podoba drogové legislativy ČR velmi ovlivňována předpisy mezinárodního 

a evropského práva, je jim věnována úvodní část podkapitoly. Zároveň jsou ve stručnosti 

uvedeny také nejvýznamnější světové a evropské instituce zabývající se otázkou drog. 

3.2.1 Mezinárodní a evropská legislativa a instituce 

Již několikrát bylo v této práci zmiňováno, že problematika zakázaných drog je globálním 

fenoménem, kterým se mezinárodní společenství začalo intenzivněji zabývat v průběhu 

minulého století.169 Za účelem sjednocení postupu jednotlivých států proti drogám vznikl 

ve 2. polovině 20. století na půdě OSN základní mezinárodněprávní rámec v podobě tří úmluv, 

který v současnosti ovlivňuje podobu legislativy většiny členských států, včetně ČR. Státy jsou 

tedy nuceny vždy při tvorbě svých vlastních právních předpisů a při realizaci vlastní 

protidrogové politiky tyto úmluvy respektovat. 

Nejstarší z trojice protidrogových úmluv OSN je Jednotná úmluva o omamných látkách 

z roku 1961, ve znění Protokolu z roku 1972 o změnách Jednotné úmluvy o omamných 

látkách, do českého právního řádu zařazená jako Vyhláška ministra zahraničních věcí 

č. 47/1965 Sb. změněná Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 458/1991 Sb. (dále také jen 

„JÚOL“). Tato úmluva byla přijata s cílem sjednotit veškeré tehdy existující mezinárodní 

smlouvy upravující nakládání s drogami a jejich kontrolu. Poté, co ji ratifikovalo 40 států a byla 

tedy naplněna podmínka stanovená v čl. 41, vstoupila JÚOL v platnost v roce 1964.170 

V následujících letech se k této úmluvě připojila celá řada států a v současnosti je jejími signatáři 

186 států, tedy drtivá většina členů OSN.171 

                                                           
167 Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují. Praha: Úřad vlády ČR, 2017, s. 53. ISBN 978-80-7440-
175-6. 
168 ZÁBRANSKÝ, Tomáš, ed. Užívání drog v EU. Praha: Úřad vlády České republiky, 2005, s. 23. Monografie 
(Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-50-1. 
169 Historickými souvislostmi drogové prohibice se blíže zabývá kapitola první této práce. 
170 V ČSSR byla Úmluva ratifikována v roce 1963. 
171 Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol amending the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961. United Nations Treaty Collection [online]. b.r. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en#1 
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Co se obsahu JÚOL týče, lze v ní nalézt především čtyři seznamy látek považovaných za 

omamné, které jsou průběžně doplňovány. Dále jsou v ní stanovena opatření, jež jsou smluvní 

státy povinny přijmout za účelem kontroly nakládání s těmito látkami. Jedním ze stěžejních 

ustanovení je čl. 4, ve kterém je stanoven všeobecný závazek omezení produkce, výroby, vývozu, 

dovozu, distribuce, obchodu, použití a přechovávání omamných látek výlučně pro lékařské 

a vědecké účely. Držba drog pak podle čl. 33 podléhá výlučně zákonnému povolení.172 

Z hlediska trestněprávních sankcí je zásadní čl. 36. Ten na signatáře JÚOL vznáší požadavek 

trestní odpovědnosti pachatelů činů jako například pěstování, distribuce či prodej omamných 

látek. V závažných případech mají být za tyto činy vyměřeny přísné tresty, především vězení 

nebo jiné tresty odnětí svobody. Určitá míra shovívavosti by měla být aplikována v případě, že 

se daných činů dopustily osoby závislé na návykové látce. V takové situaci má nastoupit 

například státem uložená léčba173. 

Jako nezávislý orgán dohlížející na kontrolu dodržování všech tří protidrogových úmluv OSN 

byl ustanoven Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek (International Narcotics 

Control Board – INCB) se sídlem ve Vídni. Skládá se ze třinácti členů a jeho činnost primárně 

spočívá ve sledování mezinárodních trendů v oblasti omamných a psychotropních látek, 

v dohledu nad mezinárodním obchodem s těmito látkami a také koordinace aktivit 

odpovědných národních orgánů. Právě posílení role INCB bylo mimo jiné předmětem 

zmiňovaného Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1972.174 

Ve Vídni sídlí také Komise pro omamné látky (Commision on Narcotic Drugs – CND), 

výkonný orgán při Hospodářské a sociální radě OSN, který byl založen již v roce 1946. V rámci 

struktury OSN je centrálním orgánem pro oblast protidrogové politiky, který je také iniciátorem 

tvorby mezinárodních úmluv a dohod týkajících se omamných a psychotropních látek. Na 

základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) rozhoduje o aktualizacích 

seznamů omamných a psychotropních látek, které podléhají mezinárodní kontrole.175 

Druhou z mezinárodních protidrogových úmluv je Úmluva o psychotropních látkách z roku 

1971, která v českém právním řádu existuje jako Vyhláška ministra zahraničních věcí 

č. 62/1989 Sb. (dále také jen „ÚPL“). Vzhledem k neustálé diverzifikaci konzumovaných drog 

                                                           
172 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 54 - 
55. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
173 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 24. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
174 Zaostřeno na drogy: Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 
2005, 3(4) [cit. 2018-12-04]. ISSN 1214-1089. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-
drogy/2005-zaostreno-na-drogy/04-05-mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-protidrogove-politiky/ 
175 Tamtéž. 
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považovala OSN za nutné podřadit pod systém mezinárodní kontroly také novou kategorii 

přírodních či syntetických látek psychotropních, což jsou například různé halucinogeny či 

sedativa. ÚPL tak představuje analogickou úmluvu k Jednotné úmluvě o omamných látkách. 

Podobně jako JÚOL obsahuje čtyři seznamy psychotropních látek, které mohou být dále 

doplňovány; v čl. 22 obsahuje také obdobná trestní ustanovení. Zároveň je upravena působnost 

INCB a CND v oblasti kontroly nakládání s psychotropními látkami. V současnosti ratifikovalo 

ÚPL 184 států.176 

Nejmladší z této trojice mezinárodních úmluv je pak Úmluva OSN proti nedovolenému 

obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988, kterou lze nalézt jako Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb. (dále také jen „ÚNO“). Ta byla přijata se 

záměrem vytvořit mezinárodní systém opatření proti obchodování s omamnými 

a psychotropními látkami a také proti praní špinavých peněz. Důraz je kladen především na 

spolupráci mezi státy při odhalování a postihování drogových trestných činů. V čl. 3 se nachází 

výčet jednání, které jsou považovány za trestné dle ÚNO – jedná se například o výrobu OPL, 

jejich distribuci či legalizaci výnosů z drogové trestné činnosti. Na základě tohoto článku jsou 

smluvní státy ÚNO, kterých je v současnosti 190177, povinny ve svých vlastních právních 

předpisech stanovit trestnost těchto činů. Kromě toho lze v ÚNO nalézt pravidla pro ukládání 

trestů a také podmínky mezinárodní spolupráce včetně extradice. Na plnění podmínek této 

úmluvy opět dohlíží INCB a CND. 

Všechny tři protidrogové úmluvy OSN kladou důraz na represi, jejíž cílem je snížení nabídky 

zakázaných drog. Proto v úmluvách převažují poměrně přísná a odstrašující ustanovení týkající 

se trestních postihů za drogové delikty, zejména v případech výroby, distribuce a prodeje 

omamných a psychotropních látek. Zároveň však úmluvy ponechávají prostor pro alternativní 

tresty a diskreci příslušných orgánů, takže je připuštěna možnost zvláštního přístupu v každém 

jednotlivém případě (např. čl. 3 odst. 4 písm. c ÚNO umožňuje smluvním stranám v méně 

závažných případech stanovit jako alternativu k trestnímu stíhání či potrestání například 

výchovná a léčebná opatření). Pro represi dle protidrogových úmluv OSN je tak příznačná 

zásada vyváženého přístupu a komplexního řešení drogového problému ve společnosti. 

Zmiňované tři úmluvy jsou sice pro státy, které je ratifikovaly, závazné, ale proto, aby byly 

vynutitelné, je třeba je převést do národního práva. Tvorba zákonů však již podléhá specifickým 

                                                           
176 Convention on psychotropic substances. United Nations Treaty Collection [online]. b.r. [cit. 2018-08-08]. 
Dostupné z: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-
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podmínkám každé země, a proto se také protidrogové právní předpisy jednotlivých států liší. 

Zatímco někde jsou drogy do určité míry dekriminalizovány, jinde převládá tvrdá represe.178 Je 

tedy opravdu nezbytné nahlížet na tyto mezinárodní dokumenty spíše jako na závazný soubor 

rámcových pravidel, ze kterých protidrogové právní předpisy jednotlivých států vychází. 

Z dalších dokumentů OSN je možné zmínit politické deklarace OSN, jež mají doporučující 

charakter a pro členské země nejsou závazné. Jednou z významnějších politických deklarací je 

Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách, která byla 

přijata v návaznosti na Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN v červnu 1998 

věnovanému celosvětovému drogovému problému. Tato deklarace členské státy vyzývá 

k zintenzivnění úsilí v oblasti snižování drogové poptávky prostřednictvím vhodných, 

především preventivních opatření.179 

V oblasti drogové problematiky dále působí na celosvětové úrovni celá řada institucí, jejichž 

výčet by zabral podstatnou část této práce. Ve stručnosti je však třeba uvést ještě alespoň Úřad 

OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), 

působící jako koordinační, podpůrný a výzkumný úřad OSN pro oblast drog. Ten každoročně 

mimo jiné vypracovává Světovou zprávu o drogách, ve které získané poznatky přehledně 

shrnuje.  

Dlouhodobě se v rámci své činnosti otázkám spojeným s užíváním návykových látek pak věnuje 

také Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO). Jako instituce 

odpovědná za koordinaci zdravotních politik států má důležitou roli při přípravě opatření 

s cílem snižovat negativní dopady užívání návykových látek. WHO také na základě JÚOL a ÚPL 

doporučuje, které látky by měly být zapsány na seznamy omamných a psychotropních látek 

podléhajících mezinárodní kontrole.180 

V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii je nezbytné zmínit také evropskou 

právní úpravu a související instituce. Do roku 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská 

smlouva, která významným způsobem změnila fungování EU, byla protidrogová politika 

členských států vyčleněna do třetího pilíře, tedy společné politiky v oblasti policejní a justiční 

spolupráce. Z doby před Lisabonskou smlouvou pochází celá řada stále platných právních aktů 

EU. Jedním z nich je například Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/RVV kterým se 
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stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů 

a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami. Toto rámcové rozhodnutí požaduje 

po členských státech EU, aby přijaly potřebná opatření s cílem kriminalizovat jednání související 

s nedovoleným obchodem s OPL.181 

Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo k částečnému odbourání pilířové struktury EU a materie 

náležející do třetího pilíře byla začleněna do Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také jen 

„SFEU“), čímž se justiční a policejní spolupráce stala de facto regulérní politikou EU. Samotná 

SFEU drogy explicitně zmiňuje v článku 83, kdy je jako oblast, ve které může Evropský 

parlament a Rada Evropské unie stanovit formou směrnic minimální pravidla týkající se 

vymezení trestných činů a sankcí, uveden také nedovolený obchod s drogami. 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že prioritou protidrogové politiky EU je především boj 

s nelegálním obchodem s drogami, jehož rozmach souvisí s otevřením hranic mezi členskými 

státy a vytvoření většího a uceleného trhu s OPL. Naopak samotná právní úprava drogové 

kriminality je ponechána na jednotlivých členských státech, proto existují na území EU rozdílné 

přístupy k zakázaným drogám. Každý členský stát má také vlastní národní seznam 

kontrolovaných látek, který opět vychází z úmluv OSN, nicméně jejich struktura a forma se 

v jednotlivých zemích liší. Navíc mohou být národními legislativami nad rámec úmluv OSN 

zařazeny pod režim kontroly i další látky. 

Z přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie je důležité zmínit ještě Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004, o prekursorech drog 

a 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 týkající 

se prekursorů k výrobě drog.182 

Kromě boje s nedovoleným obchodem s drogami soustředí EU svou pozornost také na 

zdravotní aspekty užívání drog. V článku 168 SFEU stojí že „Unie doplňuje činnost členských států 

ke snižování škodlivých účinků drog na zdraví, včetně informačních a prevenčních opatření“. Informace 

nezbytné pro efektivní činnost členských států EU shromažďuje od národních drogových 

monitorovacích center především Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 

závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) sídlící 

v Lisabonu. Shromážděné poznatky pak každoročně publikuje v podobě Evropské zprávy 

o drogách či jiných studiích. Kromě toho EMCDDA také sleduje naplňování protidrogové 

                                                           
181 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 27 - 29. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
182 Tamtéž. 
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strategie EU, která představuje politický rámec unijní protidrogové politiky, a na ni navazujících 

akčních plánů.183 V současnosti je platná Protidrogová strategie EU na roky 2013–2020 a za 

hlavní cíl si klade kromě snižování poptávky a nabídky drog také snižování vysokého počtu 

úmrtí v souvislosti s drogami v rámci EU a řešení otázky nových psychoaktivních drog, které se 

v EU šíří. 

Hlavním koordinátorem a garantem protidrogové politiky Evropské unie, který také připravuje 

zmíněnou protidrogovou strategii EU a protidrogové akční plány EU je Horizontální 

pracovní skupina pro problematiku drog (Horizontal Working Party on Drugs – HDG), 

která se schází vždy jednou měsíčně v Bruselu. Významná je také úloha evropské policejní 

organizace EUROPOL při boji s drogovou kriminalitou. 

3.2.2 Drogová legislativa v České republice 

Právní předpisy (zákony a podzákonné normy) vztahující se na omamné a psychotropní látky 

lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří normy obecné povahy, které 

upravují OPL z mimotrestního hlediska, zejména zacházení s OPL či zdravotní aspekty. 

Druhou skupinu pak představují normy trestního a přestupkového práva, které stanovují, jaké 

činy jsou z hlediska státu ve vztahu k OPL nezákonné a jaké za jejich spáchání mají být sankce. 

Pro větší přehlednost je v této práci normám trestního a přestupkového práva věnována 

samostatná následující část. 

Základní mimotrestní normou je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů (dále také jen „zákon o návykových látkách“ nebo „ZoNL“). Ten 

podle § 1 upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace 

s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku a také pěstování máku, konopí 

a koky včetně vývozu, dovozu a zneškodňování makoviny. Podle důvodové zprávy byl hlavním 

důvodem přijetí ZoNL fakt, že dosavadní právní úprava (zejména nařízení vlády ČSSR 

č. 192/1988, o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví) již byla zastaralá 

a dostatečně nereflektovala mezinárodní závazky ČR a svobodu podnikání. Pád komunistického 

režimu s sebou přinesl celospolečenské uvolnění, které mimo jiné provázel nárůst počtu 

uživatelů návykových látek, zejména ve druhé polovině 90. let minulého století. Důvodová 

zpráva proto také zmiňuje nutnost přijetí komplexní úpravy vyplývající z nutnosti vytvoření 

účinných právních instrumentů proti nezákonnému obchodu s návykovými látkami. 

ZoNL zavádí důsledný povolovací režim pro zacházení z návykovými látkami (§ 4) s určitými 

výjimkami pro lékárenskou činnost, poskytování zdravotních služeb či veterinární péče. Tyto 

                                                           
183 Zaostřeno na drogy: Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 
2005, 3(4) [cit. 2018-12-04]. ISSN 1214-1089. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-
drogy/2005-zaostreno-na-drogy/04-05-mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-protidrogove-politiky/ 
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výjimky jsou dány proto, že osoby vykonávající tyto činnosti jsou považovány za dostatečně 

kvalifikované podle jiných právních předpisů a zároveň by neustálé vydávání povolení v těchto 

frekventovaných oborech představovalo přílišnou administrativní zátěž. Ústředním správním 

orgánem v oblasti povolování zacházení s návykovými látkami je pak podle tohoto zákona 

Ministerstvo zdravotnictví (§ 8). To má zároveň pravomoc vyhláškou stanovit i jiné případy, 

kdy se toto povolení nevyžaduje (§ 7). Dále ZoNL podrobným způsobem stanovuje podmínky 

vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a způsob, jak s nimi zacházet. 

Jednotná úmluva o omamných látkách věnuje zvláštní pozornost pěstování konopí, koky, máku 

a makoviny (nadzemní části máku setého kromě semen). Aby byly splněny mezinárodní závazky 

ČR, je těmto rostlinám samostatně věnována celá hlava V. zákona o návykových látkách. 

Závěrečné části tohoto zákona pak upravují ohlašovací povinnosti osob majících oprávnění 

zacházení s omamnými látkami, dále kontrolu dodržování povinností spojených s povolením 

a také přestupky právnických a fyzických osob. 

Kdykoliv ZoNL hovoří o návykových látkách, jsou tím myšleny omamné a psychotropní látky 

uvedené v seznamech návykových látek (§ 2 písm. a). V letech 1999 až 2013 byly tyto seznamy 

obsaženy v přílohách samotného ZoNL. S účinností od 1. ledna 2014 se však tyto seznamy 

nachází v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Toto nařízení 

obsahuje celkem 8 seznamů, které zapracovávají příslušné mezinárodní sezamy podle 

protidrogových umluv OSN: tři seznamy omamných látek podle příloh I, II a IV Jednotné 

úmluvy o omamných látkách; čtyři seznamy psychotropních látek podle příloh I, II, III a IV 

Úmluvy o psychotropních látkách a seznam vybraných přípravků podle přílohy III Jednotné 

úmluvy o omamných látkách. Seznamy OPL se v návaznosti na mezinárodní vývoj neustále 

aktualizují, nejnověji byl s účinností od 25. října 2018 doplněn čtvrtý seznam psychotropních 

látek. 

V průběhu let následujících po přijetí ZoNL vyvstala potřeba ucelené právní úpravy prekursorů 

drog, tedy chemických látek určených a používaných k výrobě OPL. Ta byla částečně upravena 

již v ZoNL, nicméně v roce 2004 byly na úrovni EU přijaty již jednou zmiňované předpisy 

sekundárního práva vztahující se k problematice drogových prekursorů: nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, 

kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím 

a třetími zeměmi. Vzhledem k přímé aplikovatelnosti těchto nařízení v ČR docházelo k často 

nesystematickému a nepřehlednému uplatňování zákona v oblasti prekursorů, kdy byly 

směšovány národní a evropské předpisy. Navíc bylo třeba také reagovat na rostoucí obchod 

s prekursory drog, v ČR například obchod s červeným fosforem, který je často zneužíván 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydix3sgazdomy
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydkx3sgaytcmi
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k výrobě metamfetaminu (pervitinu). Z výše uvedených důvodů byl tedy přijat zákon 

č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. 

Obsahem tohoto zákona jsou záležitosti spíše technického rázu, tedy bližší stanovení podmínek 

pro zacházení s látkami uvedenými v předmětných nařízeních EU. V zákoně o prekursorech 

drog tak lze nalézt ustanovení týkající se udílení licencí pro vykonávání činností s uvedenými 

látkami, registrace k daným činnostem, vývozu a dovozu uvedených látek atd. Ústředním 

správním orgánem, který udílí licence pro zacházení s uvedenými látkami, je podle tohoto 

zákona opět Ministerstvo zdravotnictví (§ 2 odst. 1). Co se samotných „uvedených látek“ týče, 

jejich seznam lze nalézt v přílohách nařízení EU. Nad rámec evropské legislativy pak byla 

vytvořena kategorie výchozích a pomocných látek, tedy látek, které sice evropská nařízení jako 

prekursory explicitně neuvádí, nicméně v českých podmínkách dochází k jejich častému 

zneužívání, a proto bylo třeba vytvořit režim kontroly pro zacházení s nimi. Jejich seznam se 

nachází v nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek 

a jejich ročních množstevních limitech a obsahuje tři látky: 1,4-Butandiol, Gama-

butyrolakton a právě červený fosfor. 

S prekursory drog souvisí také důležité usnesení Soudního dvora EU ve věci C-497/16 (Sokáč) 

z roku 2017, kterým bylo rozhodnuto o předběžné otázce podané Nejvyšším soudem ČR, zda 

lze léčivé přípravky obsahující látky efedrin a pseudoefedrin (které jsou používány k výrobě 

pervitinu) považovat za prekursory ve smyslu evropských nařízení. Soudní dvůr EU konstatoval, 

že nikoliv. Toto usnesení tak významným způsobem ovlivní aplikační praxi při postihování 

drogové kriminality, zejména proto, že se léčiva obsahující tyto látky za účelem výroby pervitinu 

do ČR dováží v hojném množství. 

Trojici základních předpisů o návykových látkách uzavírá zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále také jen „zákon o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek“ nebo „ZoZNL“). Jeho hlavním cílem je podle 

důvodové zprávy posílení ochrany před škodami působenými návykovými látkami, přičemž 

návykovou látkou se nerozumí pouze OPL, ale také alkohol, tabák a jiné látky s psychoaktivními 

účinky jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch 

chování (§ 2 písm. a). Jedná se tak o komplexní úpravu oblasti návykových látek z hlediska 

ochrany veřejného zdraví nahrazující původní zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.  

ZoZNL svou pozornost cílí především na snižování negativních důsledků konzumace alkoholu 

a užívání tabáku, a to skrze omezování jejich dostupnosti či plošný zákaz kouření na 

vymezených místech (proto je také někdy v médiích označován jako „protikuřácký zákon“). Ve 
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vztahu k drogám upravuje ZoZNL problematiku orientačního a odborného lékařského 

vyšetření na jejich přítomnost v těle vyšetřované osoby (hlava V) či zákaz vstupu osoby, která 

je zjevně pod vlivem návykové látky na vymezená místa (§18). Dále vytváří ZoZNL základní 

rámec pro protidrogovou politiku státu (hlava VII) a vymezuje působnost jednotlivých 

správních orgánů a přestupky právnických a fyzických osob. 

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb se okrajově o návykových látkách zmiňuje také 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách). Zejména se jedná o poskytování preventivní péče mimo 

zdravotnická zařízení (§ 11a, § 11b) v návaznosti na ZoZNL. Dále je v příloze zákona 

o zdravotních službách uveden mezi národními zdravotními registry také Národní registr léčby 

uživatelů drog, v němž jsou shromažďovány údaje o pacientech podstupujících odbornou péči 

podle ZoZNL včetně substituční léčby.184 

Speciálním předpisem upravujícím poskytování zdravotních služeb je pak zákon 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Do tohoto zákona byla vyčleněna 

úprava protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby (hlava VII). 

Obecnou normou v oblasti regulace léčivých přípravků a léčivých látek je zákon 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech). Z relevantních ustanovení je třeba zmínit zákonnou možnost poskytování léčivého 

či substitučního přípravku s obsahem návykové látky v psychiatrických oborech a v rámci 

adiktologické léčby (§ 5 odst. 8 písm. a bod 4). Dále zákon o léčivech stanovuje povinnost uvádět 

při registraci léčiv údaj o tom, zdali léčivý přípravek obsahuje návykovou látku (hlava III) 

a nároky na fyzické a právnické osoby zacházející mimo jiné s návykovými látkami a prekursory, 

které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků (§ 78). 

Ustanovení § 79a zákona o léčivech umožňuje léčebné použití přípravků s obsahem konopí 

a odkazuje na prováděcí právní předpis, který stanoví podrobné podmínky týkající se druhů 

léčebného konopí a podmínkách jejich distribuce. Tímto prováděcím právním předpisem je 

vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, 

výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí 

pro léčebné použití. V ČR je na základě této vyhlášky umožněno předepisovat léčivé přípravky 

s obsahem konopí pacientům starším 18 let, a to pouze ve stanovených případech. Jedná se 

například o pacienty s chronickou neutišitelnou bolestí nebo pacienty s onkologickým 

onemocněním. 

                                                           
184 Jedná se o léčbu závislosti na drogách, jejíž podstatou je kontrolované podávání substituční látky, která má 
podobné účinky jako droga. 
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Jako příklady dalších mimotrestních právních norem, které obsahují ustanovení částečně 

související s otázkou návykových látek lze uvést zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

(např. § 106 odst. 4 písm. e zakazující zneužívání návykových látek na pracovišti a v pracovní 

době) nebo zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vytváří právní rámec pro 

celou řadu sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách (domovy se zvláštním 

režimem, kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy).  

3.2.3 Drogová legislativa v České republice – trestní a přestupkové právo 

Druhou kategorií právních norem vztahujících se k OPL jsou normy trestního a přestupkového 

práva. Ty vyjadřují státní represi vůči nezákonnému jednání, představují tak základní prostředek 

prohibice drog. Rozdíl mezi trestním a přestupkovým právem pak spočívá v tom, že prostředky 

trestního práva se uplatňují v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe ve společensky 

závažnějších případech. 

Základním právním předpisem trestního práva hmotného je zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále také jen „trestní zákoník“ nebo TZ), který s účinností od 1. ledna 2010 nahradil 

letitý zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále také jen „starý trestní zákon“ nebo STZ). 

Z obecné části TZ je nezbytné vyzdvihnout ustanovení § 130, které definuje návykovou látku: 

Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Tato definice 

návykových látek je tak i nadále shodná s předchozí úpravou obsaženou v § 89 odst. 10 STZ. 

Jak již bylo popsáno v první části této kapitoly, návykové látky tedy představují nejširší kategorii 

látek ovlivňujících lidské chování. 

Zvláštní část trestního zákoníku obsahuje katalog činů, které jsou z hlediska práva považovány 

za trestné. Ve STZ se ustanovení týkající se drogových trestných činů (trestný čin dále také jen 

jako „TČ“) nacházely v hlavě IV. zvláštní části upravující trestné činy obecně nebezpečné. 

Stávající trestní zákoník opět v tomto směru navazuje na předchozí úpravu, a tak lze úpravu 

drogových TČ nalézt mezi trestnými činy obecně nebezpečnými v hlavě VII. zvláštní části TZ 

(Díl 1 – Trestné činy obecně ohrožující). 

Celkem rozeznává české právo pět trestných činů vztahujících se k drogám. Jedná se 

o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), 

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovolené pěstování rostlin 

obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výrobu a držení předmětu 

k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286), a šíření toxikomanie (§ 287). 

Souhrnně jsou tyto TČ označovány jako primární drogové trestné činy. Národní 

protidrogová centrála, útvar Policie ČR zabývající se trestnou činností spojenou s OPL, stíhá 
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a ve svých statistikách jako drogový TČ uvádí kromě zmíněných také výrobu a jiné nakládání 

s látkami s hormonálním účinkem (§ 288). 

Pro posuzování všech drogových TČ je zásadní společné ustanovení § 289. To v odstavci 1 

odkazuje na zákon, který stanoví, co se považuje za OPL, přípravky obsahující OPL 

a prekursory používané pro nezákonnou výrobu.  Tímto zákonem je v případě OPL zákon 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v případě 

prekursorů je jím pak zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. O obou předpisech již bylo 

pojednáváno v předcházející části věnující se obecné drogové legislativě v ČR. 

Dlouhodobě nejčastěji páchaným drogovým TČ je nedovolená výroba a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283). V základní skutkové podstatě se 

jedná o přečin185, kterého se pachatel dopustí v případě, že „neoprávněně 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“. Zákonnou 

trestní sazbou za jeho spáchání je odnětí svobody na jeden rok až pět let, případně peněžitý 

trest. 

Od výroby je třeba odlišit pěstování rostlin obsahujících OPL, jež spadá pod ustanovení § 285 

(viz níže). Velmi problematické, zejména v českých podmínkách, je však posuzování pěstování 

rostlin konopí (cannabis). Za výrobu podle ustanovení § 283 lze považovat pouze situaci, kdy 

by pachatel vypěstoval rostlinu konopí, sklidil ji a následně zpracoval tak, že by byl výsledný 

produkt připraven ke konzumaci či získání účinné látky THC.186 Pod § 283 by bylo možné 

zařadit také pěstování samotné rostliny konopí za účelem jejího prodeje či distribuce pro velké 

množství konzumentů, v tomto případě by se však již nejednalo o nedovolenou výrobu.187 

Ostatní případy pěstování pro vlastní potřebu v množství větším než malém by pak byly 

posuzovány podle § 285. 

V § 283 se nachází poměrně široké vymezení kvalifikovaných skutkových podstat TČ 

nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy. V případě jejich naplnění se pachatel 

dopouští již zvlášť závažného zločinu188. Jedná se například o případy, kdy je tento TČ spáchán 

členem organizované skupiny (§ 283 odst. 2 písm. a), ve velkém rozsahu (§ 283 odst. 3 písm. c) 

                                                           
185 TZ z roku 2009 s sebou přinesl významnou změnu v pojetí trestních deliktů v podobě rozdělení trestných 
činů do dvou kategorií (tzv. bipartice TČ). Podle § 14 odst. 2 TZ jsou přečiny „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 pak 
všechny TČ, které nejsou přečiny. 
186 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2860 - 2880. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-428-5. 
187 Tamtéž. 
188 V ustanovení již citovaného § 14 odst. 3 TZ stojí, že „zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž 
trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně deset let.“ 
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či ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech (§ 283 odst. 4 písm. c). Za 

okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby je považována také speciální recidiva pachatele, 

tedy situace, kdy byl pachatel v posledních třech letech za tento TČ odsouzen nebo potrestán 

(§ 283 odst. 2 písm. b). 

Na druhém místě pomyslného žebříčku drogových TČ, kterých se pachatelé dopouštějí 

nejčastěji, se nachází přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284). 

Postihováno je neoprávněné držení OPL a jedu pro vlastní potřebu v množství větším než 

malém, přičemž TZ rozlišuje mezi konopnými drogami (§ 284 odst. 1) a ostatními OPL (§ 284 

odst. 2). Trestní postih je v případě konopných drog mírnější (horní hranice trestní sazby jeden 

rok) než v případě ostatních OPL a jedů (horní hranice trestní sazby dva roky). 

Podmínkou trestnosti tohoto TČ (a obecným hodnotícím kritériem i u ostatních drogových TČ) 

je přechovávání drogy v „množství větším než malém“. Do českého právního řádu byl tento 

termín zaveden novelou STZ v roce 1998, nicméně jeho výklad byl ponechán soudní praxi. 

Určitými nezávaznými vodítky při posuzování hraničního množství byly pokyny nejvyššího 

státního zastupitelství a policejního prezidia ČR obsahující tabulky s hodnotami většího než 

malého množství OPL, které jsou v ČR nejčastěji zneužívány. Výklad termínu „množství větší 

než malé“ však navzdory existenci těchto tabulek nebyl jednotný, a proto vyvstala potřeba 

úpravy v obecně závazném předpisu.189 Tím se stalo nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým 

se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší 

než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.  

Na předmětné nařízení vlády odkazuje zmocňovací ustanovení § 289 odst. 2 TZ. Podobu tohoto 

ustanovení však zásadně ovlivnil Ústavní soud svým nálezem se spisovou značkou Pl. ÚS 

13/12, ze dne 23. 7. 2013 publikovaným ve Sbírce zákonů jako nález č. 259/2013 Sb. 

V původním znění § 289 odst. 2 stálo, že „vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy a jaké je 

množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů“. To se však 

ukázalo jako problematické, neboť TZ odkazoval ohledně podmínek trestní odpovědnosti na 

podzákonnou právní normu, což podle Ústavního soudu porušuje ústavní zásadu nullum 

crimen sine lege. S účinností od 23. 8. 2013 tak byla tato část daného ustanovení TZ zrušena 

(ponechána byla pouze část týkající se jedů) a zároveň platnosti pozbyly § 2 a příloha č. 2 

předmětného nařízení vlády. 

Poté, co došlo k zásahu Ústavního soudu, byl výklad znaku „množství většího než malého“ 

opět ponechán aplikační praxi soudů. Sjednocovací roli do jisté míry sehrálo stanovisko 

                                                           
189 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 43 - 44. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
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trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014 vydané pod spisovou značkou Tpjn 

301/2013. Podle tohoto stanoviska je za „množství větší než malé“ třeba „obecně 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 obvyklého 

konzumenta.“190  Dále jsou v příloze k tomuto stanovisku uvedeny orientační hodnoty, které 

určují „množství větší než malé“ u vybraných OPL (blíže viz tabulka č. 3.1 na straně 61). 

Zároveň trestní kolegium Nejvyššího soudu zdůraznilo nutnost individuálního posuzování 

jednotlivých případů, kdy je potřeba zohledňovat i jiné faktory, jako jsou stádium závislosti 

konzumenta, zda se jedná o prvokonzumenta a jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života 

či zdraví uživatele. Stanovené hodnoty tedy nejsou absolutní a je ponechán dostatečný prostor 

pro úvahu soudů. 

„Množství větší než malé“ je důležitým východiskem také pro určování rozsahu, v jakém byl 

drogový TČ spáchán. Zákon zmiňuje tři stupně rozsahu spáchání drogových TČ: větší rozsah, 

značný rozsah a velký rozsah. Také v tomto případě podal sjednocující výklad Nejvyšší soud, 

konkrétně v usnesení velkého senátu trestního kolegia ze dne 27. 2. 2013 vydaném pod spisovou 

značkou 15 Tdo 1003/2012. Větší rozsah tak představuje desetinásobek množství většího než 

malého, značný rozsah desetinásobek takto určeného většího rozsahu a velký rozsah 

desetinásobek takto určeného značného rozsahu. Násobky pak nevychází z celkového množství 

směsi obsahující OPL, nýbrž z množství účinné látky.191 Nutno podotknout, že toto usnesení 

odkazuje na Ústavním soudem zrušené části nařízení vlády č. 467/2009, násobky množství 

účinné látky (které jsou v současnosti obsaženy v tabulkách přílohy stanoviska Tpjn 301/2013, 

opět viz tabulka č. 3.1) jsou však podle Nejvyššího soudu i nadále nejvhodnějším nástrojem při 

rozlišování intenzity spáchání drogových TČ.192 

  

                                                           
190 KNÖTIG, Petr. Stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a 
psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku). In: Nejvyšší soud ČR 
[online]. 2014 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/6d6ddc0000cedd95c
1257f6a0052b78e?OpenDocument 
191 Toto množství je opět vymezeno v příloze citovaného stanoviska Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013. Vedle 
množství většího než malé (vycházejícího z dávek drogy, zpravidla se jedná o směsi) je v tabulkách uváděno také 
množství samotné účinné látky. 
192 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 34 - 36. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
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Tabulka č. 3.1 – Hodnoty vybraných OPL a přípravků je obsahujících pro účely trestního 

zákoníku podle stanoviska Tpjn 301/2013 

Název drogy Množství větší než malé Nejmenší množství účinné látky 

pervitin více než 1,5 g 
0,5 g                                                 
0,6 g (hydrochlorid) 

heroin více než 1,5 g 
0,2 g                                                 
0,22 g (hydrochlorid) 

kokain více než 1 g 
0,54 g                                                 
0,6 g (hydrochlorid) 

marihuana více než 10 g sušiny 1 g 

hašiš více než 5 g 1 g 

extáze 
(MDMA) 

více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g 
práškovité či krystalické substance 

0,34 g                                                 
0,4 g (hydrochlorid) 

LSD 
5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo 
"krystalů" impregnovaných účinnou látkou 

0,000134 g                                                 
0,000250 g (tartarát) 

lysohlávky více než 40 plodnic houby 
0,05 g báze (psilocinu) nebo 
odpovídající množství psilocybinu 

meskalin 
200 g čerstvé organické hmoty nebo 25 g 
sušiny příslušných rodů kaktusů 

0,75 g 

opium  0,7 g 

morfin  300 g                                                 
390 g (hydrochlorid) 

 

Zdroj: Příloha stanoviska NS sp. zn. Tpjn 301/2013193, vlastní zpracování 

  

                                                           
193 KNÖTIG, Petr. Stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a 
psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku). In: Nejvyšší soud ČR 
[online]. 2014 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/6d6ddc0000cedd95c
1257f6a0052b78e?OpenDocument 
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Trestní zákoník z roku 2009 zavedl nový trestný čin nedovoleného pěstování rostlin 

obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285). Potřeba úpravy této skutkové 

podstaty vyvstala v souvislosti s nejasnostmi ohledně pěstování rostlin obsahujících OPL za 

účelem samozásobitelství, zejména pak v souvislosti s domácím pěstováním rostlin konopí. Ve 

vztahu k ustanovení § 283 TZ se tedy jedná o privilegovanou skutkovou podstatu.194 Zákon 

opět rozlišuje mezi mírněji trestaným pěstováním rostlin konopí pro vlastní potřebu (§ 285 

odst. 1) a pěstováním hub či jiných rostlin obsahujících OPL (§ 285 odst. 2). Kritériem trestnosti 

je pěstování rostlin v množství větším než malém, přísnější tresty jsou potom stanoveny 

v případech pěstování uvedených rostlin ve větším a značném rozsahu. 

Stanovení toho, které rostliny nebo houby budou považovány za rostliny a houby obsahující 

OPL a jaké je jejich množství větší než malé, byl na základě zmocňujícího ustanovení § 289 odst. 

3 TZ opět ponecháno na podzákonné právní normě. Tou je nařízení vlády č. 455/2009 Sb., 

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují 

za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich 

množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. V souladu s nařízením je trestné 

pěstování více než pěti rostlin konopí či kokainovníku pravého, v případě hub je postihováno 

pěstování druhů obsahujících psychotropní látky psilocybin a psilocin v množství převyšujícím 

čtyřiceti hub. 

Dalším drogovým trestným činem je výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě 

omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286). Postihována je výroba, opatření nebo 

přechovávání prekursoru nebo jiného předmětu určeného k nedovolené výrobě OPL, případně 

přípravku obsahujícího OPL nebo jedu. Oproti předchozí právní úpravě byl do tohoto 

ustanovení TZ výslovně zapracován pojem prekursor, čímž bylo docíleno souladu české 

a mezinárodní právní úpravy.195 Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby jsou 

spáchání činu v rámci organizované skupiny, ve značném rozsahu, ve větším rozsahu vůči dítěti 

a získání značného prospěchu pro sebe či jiného (§ 286 odst. 2). 

Výčet primárních drogových trestných činů uzavírá nepříliš obvyklý TČ šíření toxikomanie 

(§ 287). Jeho podstatou je podněcování jiných osob k užívání nealkoholových návykových 

látek. Předmětné ustanovení hovoří o „svádění“, „podporování“, „podněcování“ nebo „šíření“, 

aniž by tyto formy blíže specifikovalo, proto mohou být jakékoli (např. přemlouvání k užívání 

                                                           
194 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2889 - 2895. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-428-5. 
195 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 48 - 49. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
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drog, názorné předvádění nitrožilní aplikace či vyzývání k dalšímu šíření užívání drog mezi 

vrstevníky).196 Přísněji potrestán bude pachatel, který se dopustí tohoto TČ jako člen 

organizované skupiny, vůči dítěti nebo prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků či 

internetu (§ 287 odst. 2). Zvláštní zvýšená trestní sazba je určena pachateli, který se TČ šíření 

toxikomanie dopustí vůči dítěti mladšímu patnácti let (§ 287 odst. 3). 

Ze statistických údajů, které lze nalézt ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2017, vyplývá, že v daném roce bylo zjištěno celkem 5 599 primárních 

drogových TČ, což představovalo podíl 2,8 % ze všech zjištěných TČ. Je třeba dodat, že tento 

podíl se již dlouhodobě zvyšuje.197 Průměrně 80 % drogové trestné činnosti v posledních 

10 letech pak představuje TČ nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy následovaný 

TČ přechovávání OPL a jedu (12 % zjištěné drogové trestné činnosti).198 Podrobněji znázorňuje 

skladbu a počet zjištěných drogových TČ v uplynulé dekádě následující graf (viz graf č. 3.1). 

Graf č. 3.1 – Počet zjištěných drogových TČ podle jednotlivých skutkových podstat v letech 

2002 – 2017

 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017199 

Z tohoto grafu je patrná vzrůstající tendence drogové kriminality v uplynulých patnácti letech 

(5 599 zjištěných drogových TČ v roce 2017 oproti 4 330 v roce 2002). Drtivou většinu ze 

zjištěných drogových TČ pak představuje TČ nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL 

(nárůst z 3 359 zjištěných TČ v roce 2002 na 4 551 v roce 2017). Mírný nárůst byl zaznamenán 

                                                           
196 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2900 - 2905. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-428-5. 
197 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 207. 
ISBN 978-80-7440-219-7. 
198 Tamtéž, s. 209. 
199 Tamtéž. 
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u TČ přechovávání OPL a jedu, který se nachází na druhém místě, co se týče podílu na drogové 

kriminalitě (671 zjištěných TČ v roce 2017 v porovnání s 285 zjištěnými TČ v roce 2002). 

K poklesu naopak došlo ve sledovaném období u TČ výroby a držení předmětu k nedovolené 

výrobě OPL a jedu. Relativně stabilní je pak v posledních letech množství zjištěných TČ 

nedovoleného pěstování rostlin obsahujících OPL a šíření toxikomanie. 

Kromě primárních drogových TČ jsou rozeznávány také sekundární drogové trestné činy. 

Takto se souhrnně označují TČ především majetkové a násilné povahy spáchané v souvislosti 

s drogami. Lze je rozdělit do tří kategorií: psychofarmakologicky podmíněné (spáchané pod 

vlivem návykových látek, např. se jedná o TČ ohrožení pod vlivem návykových látek podle 

§ 274 TZ), ekonomicky motivované (spáchané za účelem získání finančních prostředků na 

drogy, typicky krádeže) a tzv. systémové, které jsou důsledkem fungování nezákonných 

drogových trhů (např. vraždy jako prostředek konkurenčního boje na drogových trzích nebo 

legalizace výnosů z trestné činnosti).200 

S účinností od 1. 1. 2012 byla do právního řádu ČR zavedena trestní odpovědnost právnických 

osob, která existuje souběžně a nezávisle vedle trestní odpovědnosti osob fyzických. 

Z ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, vyplývá, že právnické osoby lze stíhat za všechny drogové TČ uvedené v TZ.201 

Z procesních předpisů je pochopitelně nezbytné uvést zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, 

zejména možnost uložit obviněnému předběžné opatření v podobě zákazu užívat, držet nebo 

přechovávat alkoholické nebo jiné návykové látky (§ 88j). Vzhledem k přeshraničnímu 

charakteru drogové kriminality má klíčovou úlohu také zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních. 

Represe státu proti drogám se projevuje také vůči protiprávnímu jednání, které se vyznačuje 

nižším stupněm závažnosti, než je tomu u trestných činů – přestupkům. Do 1. 7. 2017, kdy 

nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se 

částečný výčet přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

nacházel ve zvláštní části přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (konkrétně v § 30). 

S rekodifikací přestupkového práva však došlo k převedení ustanovení vymezujících jednotlivé 

skutkové podstaty přestupků, včetně drogových, do celé řady různých právních předpisů. 

                                                           
200 ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Drogy a kriminalita - jaký je mezi nimi vztah?. Adiktologie [online]. 2011, 11(3), 
156-164 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: http://casopis.adiktologie.cz/public.magazine/download-
file/233?name=2011_3_Stefunkova_Drogy+a+kriminalita.pdf 
201 Do účinnosti novely č. 183/2016 Sb. se však trestní odpovědnost právnických osob vztahovala pouze na TČ 
podle § 283, § 284 a § 285 TZ. 
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V zákoně o návykových látkách jsou upraveny především přestupky právnických a podnikajících 

fyzických osob jako je například zacházení s návykovými látkami bez příslušného povolení (blíže 

viz § 36 ZoNL). Z přestupků fyzických osob je důležité zmínit ustanovení § 39 odst. 2 ZoNL 

stanovující jako přestupek neoprávněné přechovávání návykové látky v malém množství pro 

vlastní potřebu (písm. a). Častým mýtem, který se objevuje mezi laickou veřejností, totiž je, že 

osobě, u které je nalezeno malé množství drogy nedosahující limitů pro trestní stíhání 

(např. jeden joint s marihuanou), nehrozí žádný postih. Pravdou však je, že držení, byť jen 

minimálního množství drogy, není státem aprobovaným chováním, a proto ZoNL za tento 

přestupek stanovuje možnost uložit pokutu až do výše 15 000 Kč (§ 39 odst. 4). Obdobně toto 

ustanovení platí i v případě neoprávněného pěstování rostlin nebo hub obsahujících návykovou 

látku v malém množství pro vlastní potřebu (§ 39 odst. 2 písm. b). 

Dále jsou některé přestupky související s OPL upraveny v zákoně o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek (např. ustanovení § 35 odst. 1 písm. n) nebo v zákoně 

o silničním provozu202 (velmi častý přestupek řízení vozidla pod vlivem návykové látky podle 

§ 125c odst. 1 písm. b). 

3.3 Strategické přístupy protidrogové politiky 

Obecným cílem veškerých snah státu je snížení (v žádoucím případě úplná eliminace) užívání 

omamných a návykových látek. Za tímto účelem existuje celá řada strategií zaměřených jak na 

stranu poptávky po drogách, tak na stranu drogové nabídky. Zatímco v podkapitole 2.2 byly 

nastíněny některé základní ekonomické zákonitosti vztahující se na tyto strategie, záměrem této 

podkapitoly je jednotlivé strategie v základních rysech představit. Zmínka bude věnována také 

realizaci protidrogové politiky v ČR. 

Státní opatření se rozdělují do dvou základních skupin podle toho, na kterou stranu drogového 

trhu jsou zaměřeny. Opatření cílící především na stranu nabídky jsou na mezinárodní úrovni 

souhrnně označována jako supply side reduction/policy. Do této kategorie lze zařadit 

především činnost státních složek spočívající ve vymáhání práva, mezi nimiž je pak zcela zásadní 

potlačování drogové kriminality, jež byla popsána v předchozí kapitole. Jako další opatření 

supply side reduction je možné uvést činnost celních orgánů spočívající v kontrole přepravy 

OPL nebo eradikace zemědělských ploch, na kterých jsou pěstovány rostliny za účelem výroby 

drog. Naopak na stranu drogové poptávky se zaměřují strategie, které se řadí do kategorie 

demand side reduction/policy. Nejdůležitějším opatřením v této oblasti jsou preventivní 

programy 203, léčba závislých uživatelů204 a minimalizace rizik spojených s konzumací 

                                                           
202 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
203 Viz s. 66 této práce. 
204 Viz s. 67 této práce. 
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návykových látek205. V praxi často dochází také k tomu, že určitá strategie ovlivňuje obě strany 

drogových trhů (například je kriminalizováno nejen nakládání s OPL, ale také jejich držení). 

Samotná OSN mnohokrát zdůraznila nutnost vyváženého přístupu (balanced approach), který 

podporuje opatření jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.206 

Protidrogová politika ČR, stejně jako protidrogová politika většiny moderních států, stojí na 

tzv. čtyřech pilířích, které tvoří prevence užívání drog, represe, léčba drogové závislosti 

a minimalizace rizik (harm reduction).207 

Prvním pilířem protidrogové politiky je prevence užívání drog, která představuje základní 

opatření zaměřené na stranu nabídky drog. Dělí se na primární, sekundární a terciární.208 Důraz 

je kladen především na primární prevenci, jejíž cílem je předcházení návykového chování 

a rozvoje závislosti, případně alespoň oddálení prvních zkušeností s OPL do pozdějšího věku. 

Aktivity primární prevence jsou soustředěny převážně na děti a mládež coby populaci, která 

zatím s OPL nepřišla do kontaktu. Z tohoto důvodu existuje celá řada preventivních programů 

na základních a středních školách, navíc na školách působí školní metodici prevence.209 

Sekundární prevence (někdy též selektivní a indikovaná prevence) se zaměřuje na osoby, 

u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj závislosti na OPL, 

případně se u nich projevily některé znaky rizikového chování.210 Typicky se jedná o sociálně 

slabší jedince žijící ve vyloučených lokalitách nebo partnery drogově závislých uživatelů. Aktéry 

sekundární prevence jsou nejčastěji pedagogicko-psychologické poradny, diagnostické 

a výchovné ústavy. Jako terciární prevence se potom označuje soubor opatření, jejichž účelem 

je předejít vážnému a trvalému zdravotnímu či sociálnímu poškození v důsledku užívání drog. 

Mezi tato opatření se řadí sociální rehabilitace, doléčování nebo podpora v abstinenci bývalých 

uživatelů.211 

Druhým pilířem protidrogové politiky je represe, spočívající ve snižování dostupnosti 

návykových látek a prosazování práva. Jedná se o soubor zákonných opatření a aktivit vymáhání 

práva směřujících k potlačování či usměrnění drogové nabídky. Částečně však ovlivňuje také 

                                                           
205 Viz s. 67 této práce. 
206 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 18. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. Toto doporučení je několikrát opakováno např. 
ve Světové zprávě o drogách. 
207 CSETE, Joanne. Hledání rovnováhy: Koncepce protidrogové politiky v České republice. Praha: Úřad vlády České 
republiky, 2012, s. 17 - 18. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 978-80-7440-066-7. 
208 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 17. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
209 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 79. 
ISBN 978-80-7440-219-7. 
210 Tamtéž, s. 89. 
211 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 17. 
Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
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stranu poptávky, jak bylo naznačeno výše. Stěžejní roli při kontrole dostupnosti návykových 

látek mají právní předpisy trestněprávní a správněprávní.212 V rámci tohoto pilíře je pak důležitá 

především činnost soudů a policie jako orgánů veřejné moci. 

Neméně významnou aktivitou státu při uplatňování protidrogové politiky je léčba drogové 

závislosti a sociální začleňování uživatelů tvořící třetí pilíř (někdy označovaný také jako 

sekundární prevence). Drogová závislost je považována za nemoc, která vyžaduje komplexní 

spektrum služeb léčby. Proto je účelem opatření třetího pilíře dostupným způsobem 

zprostředkovat přístup k léčbě závislosti všem drogovým uživatelům, kteří o ni mají zájem. 

Specializovanou léčbu poskytují zdravotnická i nezdravotnická zařízení umožňující odbornou 

péči, která zahrnuje prevenci adiktologických poruch, jejich včasnou diagnostiku a léčbu, 

poradenství, snižování zdravotních a sociálních rizik, sociální rehabilitaci a reintegraci osob 

postižených adiktologickými poruchami (viz § 27 odst. 1 zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek). Vzhledem k charakteru zdravotní služby se na financování 

adiktologické léčby částečně podílí také zdravotní pojišťovny. Neopomenutelnou složkou 

účinné pomoci uživatelům a bývalým uživatelům návykových látek je také následná péče 

a sociální reintegrace těchto osob. Tyto zajišťují různí poskytovatelé sociálních služeb, jako jsou 

terapeutické komunity, stacionární programy či domovy se zvláštním režimem. 

Posledním, vývojově nejmladším, pilířem protidrogové politiky je snižování rizik (často 

označované také jako harm reduction). Podstatou aktivit spadajících do této kategorie je 

minimalizace poškození spojených s užíváním drog. Tento přístup vychází z pragmatického 

pohledu na drogovou problematiku: k absolutní eliminaci drog a jejich užívání nemůže nikdy 

dojít, a proto je v zájmu společnosti zajistit, aby negativní dopady užívání drog byly co 

nejmenší.213 Základním principem snižování rizik je ochrana zdraví uživatelů i veřejnosti; 

koneckonců, první programy harm reduction se objevily v 80. letech 20. století jako odpověď 

na nárůst počtu HIV pozitivních uživatelů drog.214 V praxi se lze nejčastěji setkat 

s nízkoprahovými programy, výměnnými programy injekčních jehel a stříkaček a substituční 

léčbou. 

3.3.1 Realizace protidrogové politiky v České republice 

Na realizaci protidrogové politiky v ČR se podílí celá řada státních orgánů i nestátních 

organizací. Celkově představuje protidrogová politika komplexní a koordinovaný soubor 

                                                           
212 Viz podkapitola 3.2.3 Drogová legislativa v České republice – trestní a přestupkové právo. 
213 KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 263 - 
266. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-867-3405-6. 
214 Tamtéž. 
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opatření věnujících se nejen drogové problematice, ale také otázce alkoholu, tabáku 

a hazardního hraní. Uplatňuje se na národní, krajské i místní úrovni (viz schéma č. 3.1). 

Schéma č. 3.1 – Protidrogová politika ČR 

 

Zdroj: Česká protidrogová politika a její koordinace - informační leták RVKPP215, vlastní zpracování 

Za tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese zodpovědnost Vláda ČR coby vrcholný 

orgán výkonné moci. Hlavním poradním, iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR 

v oblasti protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

(RVKPP). Její činnost spočívá především v shromažďování informací a vytváření podkladů pro 

tvorbu efektivní národní politiky v oblasti drog. Dále koordinuje plnění úkolů vyplývající ze 

strategických dokumentů na centrální, krajské i místní úrovni. V neposlední řadě koordinuje 

plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Celkem má RVKPP 19 členů, kterými 

                                                           
215 Česká protidrogová politika a její koordinace – informační leták RVKPP [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 
2016 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/ceska-
protidrogova-politika-a-jeji-koordinace/ 
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jsou jednak ministři relevantních resortů (například zdravotnictví či školství, mládeže 

a tělovýchovy), jednak zástupci odborné veřejnosti. Předsedou RVKPP je předseda vlády. 

Výkonným místopředsedou RVKPP je ředitel sekretariátu RVKPP a zároveň národní 

koordinátor pro protidrogovou politiku, který je také zástupcem ČR v mezinárodních 

institucích (např. Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog na úrovní Rady EU). 

Národní koordinátor se také z pozice své funkce často veřejně vyjadřuje k otázkám souvisejícím 

s drogami, a proto je obecně vnímán jako jakási „tvář“ protidrogové politiky. 

Hlavním výstupem činnosti RVKPP je Národní strategie protidrogové politiky, klíčový 

strategický dokument definující základní východiska protidrogové politiky, její principy 

a přístupy a způsoby řešení souvisejících problémů. Ten pak na svém zasedání schvaluje vláda. 

V současnosti je platná Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018, která byla 

dvakrát revidována.216 V roce 2014 došlo k integraci problematiky alkoholu, tabáku 

a hazardního hraní. O dva roky později byla strategie rozšířena o téma kontroly tabáku. 

Praktické realizaci národní strategie napomáhají Akční plány realizace Národní strategie 

protidrogové politiky, které opět schvaluje vláda. Akční plány se již zaměřují zvlášť na 

jednotlivé oblasti protidrogové politiky, vytváří se na kratší časové období a zároveň jsou v nich 

stanoveny konkrétní úkoly. 

Víceméně analogicky funguje protidrogová politika na krajské a místní úrovni. Existuje zde 

funkce krajského a místního protidrogového koordinátora, protidrogové komise, pracovní 

skupiny, krajské (místní) strategie a akční plány protidrogové politiky a vyhodnocení situace 

v oblasti protidrogové politiky na krajské a místní úrovni ve výročních zprávách.217 

Na závěr je nezbytné zmínit činnost nestátních organizací v oblastech primární prevence, 

léčby závislostí a snižování rizik. Z nejznámějších, které působí v ČR, jsou to například Středisko 

prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, SANANIM nebo Společnost Podané ruce. 

3.4 Příklady protidrogové legislativy a politiky v dalších vybraných zemích 

Drtivá většina států vychází při tvorbě vlastní protidrogové politiky a souvisejících právních 

předpisů z protidrogových úmluv OSN. Všechny tři úmluvy však vytvářejí pouze základní 

rámec pro řešení otázky drog, od kterého se nelze odchýlit. Je tedy na samotných signatářích 

úmluv, jakým způsobem implementují mezinárodní pravidla do vlastních právních řádů. 

Z tohoto důvodu se v různých státech přístupy k problematice užívání drog liší. Dokonce ani 

                                                           
216 ZoZNL stanovuje podmínku přijmout Národní strategii protidrogové politiky nejméně jednou za 10 let (§ 28 
odst. 2). V době psaní této práce probíhají intenzivní přípravy nové Národní strategie protidrogové politiky pro 
období 2019–2027. 
217 Česká protidrogová politika a její koordinace – informační leták RVKPP [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 
2016 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/ceska-
protidrogova-politika-a-jeji-koordinace/ 
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Evropská unie není v otázce úpravy omamných a psychotropních látek jednotná a drogová 

legislativa členských států se proto různí. V závěrečné podkapitole právní části této práce budou 

na příkladech několika vybraných zemí představeny tři v současnosti nejobvyklejší přístupy 

k regulaci OPL – represivní přístup kladoucí důraz na vymáhání práva, vyvážený přístup s prvky 

dekriminalizace a přístup založený na účinné pomoci závislým uživatelům drog. Pro dotvoření 

celistvého obrazu je v krátkosti zmíněna také čtvrtá kategorie, kterou tvoří země, jejichž 

protidrogová politika je ukázkou tvrdé prohibice často jdoucí proti moderním trendům. Je 

důležité poznamenat, že v tomto výběru již nejsou uvedeny všeobecně známé příklady 

Nizozemska, Portugalska a Uruguaye, které byly představeny v první kapitole této práce. 

3.4.1 Slovenská republika, Švédsko, USA – represivní přístup 

Do této kategorie jsou zařazeny zpravidla konzervativnější země se striktní protidrogovou 

legislativou. Ta se vyznačuje nulovou tolerancí k držení drog (byť jen pro vlastní potřebu) 

a přísnými tresty za drogové delikty. 

Jako první příklad je třeba uvést naši sousední zemi, neboť z historických důvodů má slovenská 

legislativa k té české velmi blízko. To však neplatí v otázce OPL. Zatímco právní úprava drog 

v ČR byla vždy poněkud liberálnější, Slovensko se vydalo cestou silné prohibice. Ten se 

projevuje již v zařazení primárních drogových trestných činů do první hlavy zvláštní části 

Trestného zákona218 upravující trestné činy proti životu a zdraví. Velmi přísné tresty jsou pak 

stanoveny za přechovávání OPL pro vlastní potřebu bez ohledu na množství. V takovém 

případě může být pachatel potrestán odnětím svobody až na tři roky (§ 171 odst. 1 trestného 

zákona). V praxi často vyvstává problém s definicí nikde nestanovené „obvyklé jednorázové 

dávky“, jejíž násobky jsou podobně jako v ČR stěžejní pro určení množství drogy za účelem 

kvalifikace TČ. Proto hrají při posuzování tohoto TČ důležitou roli kriminalistické a znalecké 

posudky.219 V posledních letech probíhají na půdě slovenského zákonodárného sboru debaty 

o zmírnění trestního postihu za přechovávání drog pro vlastní potřebu. Zatím se však žádný 

takový návrh nesetkal s potřebnou podporou, a tak je i nadále na Slovensku zachovávána 

politika nulové tolerance k drogám.220 

Za nejpřísnější mezi vyspělými evropskými státy jsou považovány drogové zákony ve Švédsku. 

Navzdory očekáváním má tamní politika nulové tolerance k drogám již dlouhá léta podporu 

                                                           
218 Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. 
219 ZEMAN, Petr, Michaela ŠTEFUNKOVÁ a Ivana TRÁVNÍČKOVÁ. Drogová kriminalita a trestní zákoník. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 77. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-151-6. 
220 Zatím posledním pokusem dekriminalizovat přechovávání minimálního množství OPL pro vlastní potřebu byl 
návrh nového zákona předložený ministryní spravedlnosti Lucií Žitňanskou. V únoru 2018 byl však tento návrh 
stažen, jelikož jej provázel nesouhlas části vládní koalice. 
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široké veřejnosti, což částečně souvisí také s aktivitami státu na poli ochrany veřejného zdraví.221 

Hlavním právním předpisem je drogový trestní zákon SFS 1968:64 Narkotikastrafflag přijatý 

v roce 1968. Podle ustanovení § 1 daného zákona je kriminalizováno nejen držení drog pro 

vlastní potřebu, ale dokonce jejich samotné užívání. To však není trestáno odnětím svobody, 

nýbrž pouze peněžitým trestem.222 Maximální délka trestu odnětí svobody za závažný drogový 

delikt činí 10 let.223 Kromě represí se švédská protidrogová politika zaměřuje také na léčbu 

drogově závislých uživatelů, poměrně rozvinuté jsou zejména substituční programy.224 Revoluci 

v boji proti drogovým závislostem způsobilo zavedení soudem přikázané léčby pro těžce závislé 

osoby. Účelem tohoto časově omezeného (6 měsíců) opatření je motivovat tyto osoby 

k dobrovolnému vyhledání odborné pomoci, což se podle statistik daří v 75 procentech 

případů.225 

Třetí zemí v této kategorii jsou nesčetněkrát zmiňované Spojené státy americké, notoricky 

známé pro svou tvrdou protidrogovou politiku. Federální právo zakazuje jakékoliv držení, 

užívání či distribuci OPL pod hrozbou přísných sankcí v čele s trestem odnětí svobody. 

Důsledkem jsou mimo jiné přeplněné věznice, jak již bylo pojednáváno na jiném místě této 

práce. Stěžejním předpisem na federální úrovni je Controlled Substances Act účinný od roku 

1971, ve kterém se nachází seznamy kontrolovaných látek stejně jako vymezení drogových 

deliktů a trestů za ně. Stanovené minimální trestní sazby jsou závazné, takže není ponechán 

přílišný prostor pro úvahu soudů a tresty tak jsou často v nepoměru ke spáchanému 

prohřešku.226 Federální zákony jsou doplněny o celou řadu právních předpisů na úrovni 

jednotlivých států. 

V tomto ohledu je důležité zmínit regulaci konopí, která se napříč USA zásadně liší. Na federální 

úrovni se jedná o kontrolovanou látku nacházející se ve stejné kategorii jako například heroin. 

Jednotlivé státy však regulují marihuanu různě. V době psaní tohoto textu je marihuana zcela 

legální v devíti amerických státech a také ve zvláštním území District of Columbia (jedná se 

                                                           
221 Swedish drug policy – a balanced policy based on health and human rights. In: Regeringskansliet (The Swedish 
Government Offices) [online]. Socialdepartementet, 2014, s. 5 [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: 
https://www.government.se/496f5b/contentassets/89b85401ed204484832fb1808cad6012/rk_21164_broschyr_
narkotika_a4_en_3_tillg.pdf 
222 Tamtéž, s. 7. 
223 Sweden, Country Drug Report 2018 [online]. Lisabon: EMCDDA, 2017 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/sweden_en 
224 Švédsko bylo jednou z prvních zemí světa, které začaly používat metadon při léčbě závislosti na opiátech. Bez 
zajímavosti nezůstává, že substituční programy nejsou ve Švédsku považovány za koncept spadající mezi opatření 
harm reduction, takže se jedná o standardní léčbu. Samotný princip snižování škod není ve Švédsku příliš uznáván. 
225 Swedish drug policy – a balanced policy based on health and human rights. In: Regeringskansliet (The Swedish 
Government Offices) [online]. Socialdepartementet, 2014, s. 8 [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: 
https://www.government.se/496f5b/contentassets/89b85401ed204484832fb1808cad6012/rk_21164_broschyr_
narkotika_a4_en_3_tillg.pdf 
226 ROSMARIN, Ari a Niamh EASTWOOD. Tichá revoluce: praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých 
zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013, s. 44. ISBN 978-80-7440-083-4. 
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například o Aljašku, Kalifornii či Colorado), v jiných státech federace je marihuana legální pouze 

pro medicínské účely (Arizona, Florida) nebo se sníženým obsahem THC (například v Texasu 

je možné legálně získat a užívat olejíčky se sníženým obsahem THC pro léčebné účely).227 

Celkově lze říci, že přísnější zákony uplatňují konzervativnější státy USA. Obecným trendem 

v USA je však dekriminalizace marihuany. Ruku v ruce s legalizací marihuany se v některých 

státech objevil problém spočívající v rozporu federálního a státního práva. Příslušníci 

federálních složek tak jsou i na půdě těchto států nadále oprávněni k stíhání trestných činů 

s federálním přesahem (zpravidla většího rozsahu). Rozdílné právní režimy představují překážku 

také pro obchodníky s legální marihuanou, jelikož se jim bankovní instituce často zdráhají 

poskytovat své služby. Prozatím je tak celý mnohamiliardový marihuanový byznys z větší části 

odkázán na hotovost.228 Podnikatelé s legálním konopím, kteří jsou nuceni uchovávat velký 

obnos v hotovosti, se pak daleko častěji stávají terčem zlodějů229. Daleko zásadnější problém 

však představují finanční transakce v hotovosti z hlediska zdanění marihuanového obchodu. 

Příslušné autority prakticky nemohou vysledovat všechny tyto transakce, což může vést 

k různým daňovým podvodům či přinejmenším k nesprávnému vyměření daně.230 

3.4.2 Spolková republika Německo, Belgie – částečná dekriminalizace 

Ve druhé skupině lze nalézt země, které se snaží o vyvážený přístup k drogám. Represe je tak 

v rovnováze s prevencí a léčbou drogových závislostí. Systém trestní represe je zachován 

především v závažnějších případech, na méně škodlivá jednání se uplatňuje široká škála 

mírnějších prostředků (např. správní sankce). Do této kategorie lze zařadit také protidrogovou 

politiku České republiky, jež je často dávána ostatním zemím za příklad a jejímuž popisu jsou 

věnovány předešlé podkapitoly této práce. 

V Německu je přístup k drogové problematice nepatrně tvrdší než v ČR, což se projevuje 

například tím, že je v zákoně stále ponechána možnost trestního stíhání za držení jakéhokoliv 

množství návykové látky. V praxi je však patrný příklon k dekriminalizaci OPL. Právní úprava 

drogových trestných činů je vyhrazena speciálnímu zákonu o omamných látkách 

(Betäubungsmittelgesetz, též jen „BtMG“).231 Ten ponechává rozhodování o případném 

zastavení trestního stíhání z velké části na státních zástupcích. V úvahu je v takovém případě 

                                                           
227 State Medical Marijuana Laws. In: National Conference of State Legislatures [online]. 2018 [cit. 2018-08-31]. 
Dostupné z: http://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx 
228 MATTHEWS, Mark K. a Alicia WALLACE. Colorado’s marijuana industry would get bank access, federal 
OK under bill from Cory Gardner and Elizabeth Warren. But what are its chances?. The Denver Post [online]. 2018 
[cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://www.denverpost.com/2018/06/08/marijuana-industry-federal-
restrictions/ 
229 Nejvíce krádeží a loupeží v souvislosti s legalizací marihuany bylo zaznamenáno v Kalifornii a Washingtonu. 
230 LEAVENWORTH, Stuart. When does too much cash become a health risk? When you own a marijuana 
shop. In: McClatchy DC [online]. 2018 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: 
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/article198941964.html 
231 Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln z roku 1981. 
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brána zejména závažnost deliktu, zda existuje veřejný zájem na trestním stíhání, zda byly drogy 

drženy pro vlastní potřebu a také jaké bylo jejich množství. Limity malého množství drog se 

však napříč spolkovými zeměmi liší, proto se liší také praxe (například u marihuany se limit 

pohybuje v rozmezí 6–15 gramů). Bylo vypozorováno, že konzervativnější spolkové země na 

jihu Německa zastávají restriktivnější přístup než spolkové země na severu.232 V otázce držení 

malého množství návykových látek pro vlastní potřebu byl pak zcela zásadní rozsudek 

„Cannabis“ německého spolkového ústavního soudu z roku 1994233, ve kterém rozhodl, že 

trestní postih za držení malého množství konopí odporuje ústavě. Velmi důležitou roli 

v německé protidrogové politice hraje léčba drogově závislých, což se projevuje možností 

alternativního výkonu trestu formou léčebných programů. Německo je kromě toho také jednou 

z několika zemí světa, ve kterých funguje léčba s použitím lékařsky předepsaného heroinu.234 

Jiným příkladem umírněnější protidrogové politiky je Belgie. Překvapivě ještě začátkem tohoto 

tisíciletí neznalo belgické právo rozdělení drog do zvláštních skupin podle jejich návykovosti 

a stejně tak nebylo rozlišováno mezi různými druhy drogových deliktů. V roce 2003 došlo 

v návaznosti na přijetí nové právní úpravy k diferenciaci přechovávání konopí pro vlastní 

potřebu od ostatních drogových deliktů. Případy, kdy je zadržen jedinec s množstvím 

nepřesahujícím tři gramy marihuany či jednu rostlinu konopí a zároveň nejsou přítomny 

přitěžující okolnosti (např. doslovně „okázalá“ konzumace na veřejnosti nebo v blízkosti 

dětského hřiště), jsou řešeny formou tzv. „prostého záznamu“. Policista pouze zaznamená údaje 

pro statistické účely bez postihu či zabavení drogy. Jedná-li se o větší množství marihuany nebo 

jiné drogové delikty, hrozí pachateli trest v podobě pokuty, případně odnětí svobody až na 20 let 

(v závažných případech).235 

3.4.3 Švýcarsko, Velká Británie, Kanada – přístup snižování škod 

Do této kategorie patří země, v jejichž protidrogové politice má vedle represe či dekriminalizace 

drog důležité postavení také léčba drogových závislostí a snižování škod v důsledku užívání 

drog. 

Švýcarsko je známé svou progresivní drogovou politikou opírající se o vědecké poznatky. 

Touto cestou se vydali Švýcaři přibližně koncem 80. let 20. století, kdy se začalo problémové 

užívání návykových látek v čele s heroinem stávat velkým problémem. Nejviditelnější byly 

                                                           
232 ROSMARIN, Ari a Niamh EASTWOOD. Tichá revoluce: praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých 
zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013, s. 29. ISBN 978-80-7440-083-4. 
233 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 09. März 1994–2 BvL 43/92 - Rn. (1-259). 
234 Germany, Country Drug Report 2018 [online]. Lisabon: EMCDDA, 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/germany_en. Blíže bude metoda předepisování 
lékařského heroinu přiblížena v podkapitole 3.4.3. 
235 ROSMARIN, Ari a Niamh EASTWOOD. Tichá revoluce: praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých 
zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013, s. 25. ISBN 978-80-7440-083-4. 
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důsledky tehdejší heroinové epidemie v Curychu. Do tamějšího parku Platzspitz, který dokonce 

dostal přezdívku „Park jehel“, se v letech 1987–1992 sjížděli narkomani z mnoha okolních zemí, 

protože se jednalo o jediné místo v celé Evropě, kde nehrozil trestní postih za veřejnou 

konzumaci drog. Situace se však po čase stala neúnosnou, a tak bylo nutné nalézt řešení. Po 

úspěšném potlačení otevřené drogové scény byl v 90. letech spuštěn projekt snižování škod 

v důsledku užívání heroinu (poskytování sterilních stříkaček, očkování proti hepatitidě typu B). 

Následovalo zavedení substituční léčby metadonem. K zásadnímu zlomu došlo v roce 1994, kdy 

byla na základě legislativních změn umožněna léčba s použitím lékařsky předepisovaného 

heroinu u těch závislých uživatelů, u kterých všechny ostatní přístupy selhaly. Ve 

specializovaných klinikách tak od té doby mohou závislí uživatelé získat heroin jisté kvality 

a s jistým obsahem účinné látky, čímž je eliminováno riziko předávkování. K aplikaci drogy 

dochází pod dohledem specializovaného lékaře za sterilních podmínek, takže je minimalizováno 

také riziko přenosu infekčních onemocnění.236 

Zatím jsou výsledky liberální švýcarské protidrogové politiky povzbudivé. Došlo k poklesu 

úmrtí v důsledku předávkování, snížení drogové kriminality a také snížení počtu HIV 

pozitivních uživatelů drog. Ti jsou také schopni začlenit se do společnosti a v některých 

případech si dokonce najít stále zaměstnání, neboť již nejsou nuceni věnovat svůj čas k sehnání 

další dávky drogy. Z ekonomického hlediska se tento přístup také vyplácí: šest měsíců léčby 

metadonem vychází stát v přepočtu přibližně na 40 tisíc Kč v porovnání s náklady spojenými se 

šestiměsíčním trestem odnětí svobody, které představují zhruba 450 tisíc Kč. Nepotvrdily se ani 

obavy ohledně možného zvýšení počtu uživatelů heroinu.237 

Švýcarský systém se inspiroval ve Velké Británii, kde byla léčba závislosti pomocí lékařsky 

předepisovaného heroinu, pro kterou se vžilo označení „Britský systém“, zavedena již v roce 

1926.238 Vzhledem k tlaku mezinárodního společenství v čele s USA na přísnější globální 

protidrogovou politiku však byla Velká Británie nucena koncem 60. let 20. století tento systém 

opustit. V roce 1971 byl přijat The Misuse of Drugs Act 1971 tvořící základ drogové legislativy 

Velké Británie a rozčleňující kontrolované látky do tří skupin podle jejich škodlivosti. 

Nejpřísnější tresty jsou stanoveny za delikty spojené s drogami ve skupině A (heroin, kokain, 

extáze…). Velký důraz je ovšem kladen také na programy harm reduction jako jsou výměna 

                                                           
236 Heroin-assisted treatment in Switzerland: successfully regulating the supply and use of a high-risk injectable 
drug. In: Transform Drug Policy Foundation [online]. 2017 [cit. 2018-08-30]. Dostupné z: 
https://www.tdpf.org.uk/blog/heroin-assisted-treatment-switzerland-successfully-regulating-supply-and-use-
high-risk-0 
237 RICHMOND, Linda M. Switzerland Halts War on Drugs, Cuts Deaths. In: Psychiatry Online [online]. 2018 [cit. 
2018-08-30]. Dostupné z: https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.pn.2018.6b15 
238 Blíže viz podkapitola 2.2.1 – Poptávka na drogovém trhu. 
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stříkaček, očkovací programy a poskytování naloxonu pro případ předávkování opioidy.239 

V současné době sice ve Velké Británii existují specializovaná centra, ve kterých je předepisován 

heroin pro léčbu závislosti, nicméně navzdory podpoře tohoto způsobu léčby je podporována 

spíše udržovací léčba metadonem.240 

Poslední zemí, která dlouhodobě upřednostňuje léčbu a snižování škod před tvrdou represí, je 

Kanada. Zatímco USA se v 70. letech 20. století vydaly cestou boje s drogami, jejich severní 

soused již tehdy navrhoval jít cestou léčby drogově závislých. V praxi se však začaly tyto 

pokrokové myšlenky realizovat teprve v návaznosti na švýcarskou zkušenost s předepisovaným 

heroinem. Vzhledem k počtu úmrtí v důsledku předávkování a opiátové krizi, které Kanada 

v posledních letech čelí, došlo v roce 2018 k odstranění bariér vztahujících se na léčbu 

metadonem a lékařským heroinem. Nově tak již nemusí zdravotnický personál žádat úřady 

o výjimku z příslušného zákona241,242. Kromě toho došlo ve stejném roce v Kanadě také k jiné 

zásadní události – jako první země patřící do skupiny hospodářsky nejvyspělejších států světa 

G7 (a po Uruguay druhá země vůbec) zcela legalizovala marihuanu, a to s účinností od října 

2018.243 

3.4.4 Asie a Afrika – extrémní přístup 

Nejpřísnější drogové zákony lze nalézt v asijských a afrických zemích, které se vyznačují 

demokratickým deficitem. Tresty za drogové delikty jsou tak často drakonické a nezřídka se 

dostávají do rozporu s ochranou lidských práv. Extrémní přístup zvolila Indonésie, jejíž 

drogové právní předpisy, a především tresty za ně, jsou považovány za nejstriktnější na světě. 

Obecná úprava drogových deliktů a trestů se nachází v zákoně č. 35/2009 o narkotikách.244 Ten 

stanovuje přísné tresty včetně v praxi hojně užívaného trestu smrti například za produkci, 

dovoz, vývoz či distribuci více než pěti gramů vybraných OPL (čl. 113 odst. 2). Trest odnětí 

svobody je stanoven také již za pouhé užívání OPL (čl. 127).245 Nic však zatím nenasvědčuje 

tomu, že by válka proti drogám, kterou vyhlásil prezident Joko Widodo, přinášela kýžené 

výsledky. Podle dostupných dat se zvyšuje nejen počet drogových uživatelů (v roce 2017 bylo 

                                                           
239 United Kingdom, Country Drug Report 2018 [online]. Lisabon: EMCDDA, 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné 

z: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/united-kingdom_en 
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v Indonésii zhruba šest milionů uživatelů, zatímco v roce 2014 jich bylo o dva miliony méně), 

ale daří se také obchodu s drogami.246 

Inspirací pro tvrdou indonéskou protidrogovou politiku se stala ještě krvavější válka proti 

drogám probíhající na nedalekých Filipínách. Krátce po svém zvolení v květnu 2016 představil 

filipínský prezident Rodrigo Duterte svou nelítostnou strategii boje s drogovými překupníky 

umožňující policii a armádě zcela beztrestně zabíjet osoby podezřelé z drogových deliktů. 

K tomu vyzval také občany této ostrovní země, což však velmi často vedlo k pouhému 

vyřizování osobních účtů. Podle odhadů organizace Humans Rights Watch tak zemřelo 

v důsledku drogové války ve Filipínách přes 12 000 lidí, jejich počet však bude pravděpodobně 

i nadále narůstat.247 

Také další země jihovýchodní Asie hojně uplatňují tresty smrti v případě některých drogových 

deliktů (zpravidla spojených s obchodem s drogami), například v Thajsku či Vietnamu. 

V Singapuru je trest smrti dokonce zákonem povinně stanoven v případě držení OPL 

v množství převyšujícím určité hodnoty.248 Je totiž vytvořena zákonná domněnka, že držení 

většího množství drog již představuje jednání za účelem jejich pašování (§ 17). 

Trestu smrti v souvislosti s převážením drog se užívá také v muslimských zemích jako Saúdská 

Arábie249, Spojené arabské emiráty nebo Kuvajt250. Velmi přísné tresty za samotné držení 

drog potom stanovují právní předpisy v Nigérii (délka trestu odnětí svobody za držení 

jakéhokoliv množství marihuany, kokainu, kokových listů, heroinu, LSD nebo opia se pohybuje 

v rozmezí 15 až 25 let) nebo Turecku (délka trestu odnětí svobody za držení zakázaných 

substancí v rozmezí 8 až 20 let).251 

  

                                                           
246 HAMBALI, Sharon. Why Indonesia’s drugs problem is getting worse despite ‘shoot on sight’ orders and 
draconian laws. South China Morning Post [online]. 2017 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
https://www.scmp.com/lifestyle/article/2120688/why-indonesias-drugs-problem-getting-worse-despite-shoot-
sight-orders-and 
247 Philippines: Duterte’s ‘Drug War’ Claims 12,000+ Lives. In: Human Rights Watch [online]. 2018 [cit. 2018-10-
07]. 
248 Misuse of Drugs Act z roku 1973 (Act 5 of 1973). Trest smrti se podle tabulek v zákoně automaticky uplatňuje 
jedná-li se například o množství převyšující 30 gramů kokainu nebo 500 gramů marihuany. 
249 Saudi Arabia: Executions for Drug Crimes. In: Human Rights Watch [online]. 2018 [cit. 2018-09-01]. Dostupné 
z: https://www.hrw.org/news/2018/04/25/saudi-arabia-executions-drug-crimes 
250 PINTO, S. Is the death penalty the answer to drug crime?. In: Amnesty International [online]. 2015 [cit. 2018-09-
01]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/is-the-death-penalty-the-answer-to-
drug-crime/ 
251 From Lashings to Death: Examining Drug Possession Penalties Around the World. In: DrugAbuse.com [online]. 
2016 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://drugabuse.com/featured/drug-possession-penalties-around-the-
world/ 
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4 Řešení: prohibice nebo legalizace? 

V úvodu této práce byl citován známý výrok Kofiho Annana, kterým vyjádřil beznadějnost boje 

proti drogám. Pakliže je však představa světa zcela bez drog utopická, jak by se k nim mělo 

lidstvo, potažmo jednotlivé státy, postavit? Existuje vůbec nějaký „správný“ postup? Na tuto 

otázku patrně není možné zcela spolehlivě odpovědět. Na následujících řádcích proto budou 

spíše nastíněny některé základní výzvy, které se objevují v souvislosti s prohibicí a legalizací 

drog. 

Pro začátek je třeba se zamyslet nad tím, proč se vůbec zabývat úvahami o legalizaci drog. Je 

velice obtížné objektivně hodnotit v současnosti převládající sankční protidrogovou politiku 

jako účinnou nebo neúčinnou. Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že drogy na světě 

nadále existují a přinášejí s sebou spoustu negativních důsledků, ať již zdravotních, 

hospodářských nebo jiných. V tomto směru lze tedy říci, že svého cíle drogová prohibice zatím 

nedosáhla. Zároveň lze vypozorovat celou řadu negativních jevů, které jsou s drogovou 

prohibicí spojené. Připomenout lze například existenci černého trhu s drogami252, rozvoj 

související kriminality nebo vznik nových nebezpečných drog253. Není možné opomenout ani 

obrovské množství finančních prostředků vynaložených na boj s drogami. Z těchto důvodů je 

tedy na místě hledat možné alternativy k drogové prohibici. Jednou z těchto alternativ je 

legalizace drog. 

Jak již bylo uvedeno, ve vnímání pojmu „legalizace“ existují určité rozdíly. 254 Velmi často je totiž 

legalizace považována za jakési uzákonění nekontrolovaného prodeje, užívání či jiného 

zacházení s drogami. Tato chybná interpretace je pak obvyklým důvodem někdy až hysterického 

odporu široké veřejnosti k jakýmkoli liberalizačním snahám v oblasti drog. Proto je lepší 

pracovat spíše s pojmem regulace, kterou lze vnímat jako vytvoření právně závazných pravidel 

vztahujících se k drogám. 

Samotné drogy budou vždy představovat vážné riziko. Podobně jako je tomu v současnosti 

například u alkoholu nebo tabákových výrobků však může zákonná regulace, kontrola 

a vymáhání práva pomoci tato rizika snížit. Je třeba si ale uvědomit dvě důležité věci. Za prvé, 

regulovaný trh s drogami je pouze cílovým bodem liberalizace protidrogové politiky a zdaleka 

není jisté, jestli jej bude někdy vůbec dosaženo. Namísto razantního řešení v podobě okamžité 

a plošné legalizace drog je proto logičtější uvažovat spíše nad jednotlivými kroky směrem 

k efektivní protidrogové politice. Za druhé, státní regulace drog coby dlouhodobý proces 

vyžaduje vypořádat se s celou řadou zásadních otázek. Při těchto úvahách je vhodné brát v potaz 

                                                           
252 Viz s. 11–12 této práce. 
253 Viz s. 25–26 této práce. 
254 Blíže se pojmosloví v oblasti drog věnuje kapitola 3.1 této práce. 
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poznatky z práva a ekonomie popsané v předchozích kapitolách této práce. Současně je důležité 

hledat inspiraci v zemích s fungující protidrogovou politikou. 

4.1 Způsob regulace 

Jako první vyvstává při diskuzích o legalizaci drog otázka, do jaké míry drogy legalizovat. 

Spektrum, na kterém se pohybují možnosti právní regulace, je poměrně široké (viz obrázek 4.1). 

Na jedné straně se nachází současná prohibice drog a v jejím důsledku existující černý trh 

s návykovými látkami a válka proti drogám. Na druhé straně se pak nachází sice legální, avšak 

neregulovaný drogový trh, na kterém jsou drogy bez problému pro kohokoliv dostupné, což 

také není žádoucí. Pro oba extrémy je charakteristická absence jakékoliv cílené státní regulace, 

vytvořen je pouze vágní právní rámec. Ideální způsoby, jak získat kontrolu nad drogami, se tedy 

nachází někde uprostřed této škály. Jedním z přístupů, který je částečně uplatňován již nyní, je 

dekriminalizace drog a snižování rizik umožňující se vypořádat s nejvážnějšími důsledky 

drogových závislostí.255 O něco více liberální je potom cesta zodpovědné regulace, ke které 

přistupují státy zejména v souvislostí s legalizací marihuany. Do této oblasti spadá také většina 

teoretických návrhů obsažených v této kapitole. Méně žádoucí je potom nedůsledná regulace, 

kdy se sice stát pokouší kontrolovat drogy podle vytvořených právních předpisů, ale selhává 

v oblasti jejich vynucování.  

Obrázek č. 4.1 – Společenské a jiné škody ve vztahu ke způsobu a míře regulace drog 

Zdroj: Global Commission on Drug Policy, 2018256, vlastní zpracování 

                                                           
255 Vzpomenout lze na dekriminalizaci drog v Portugalsku (viz s. 9) nebo předepisování lékařského heroinu ve 
Švýcarsku (viz s. 73–74). Minimalizace rizik spojených s drogami také spadá do čtvrtého pilíře protidrogové 
politiky v ČR (viz s. 67). 
256 Regulation: The Responsible Control of Drugs [online]. Global Commission on Drug Policy, 2018, s. 11 [cit. 2018-
10-18]. Dostupné z: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-
2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf 
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Je zřejmé, že pravidla pro legální trh s drogami by neměla být ani příliš volná ani příliš přísná. 

Příliš striktní regulace totiž nikdy nepřináší očekávaný výsledek. Bylo prokázáno, že nadbytečné 

státní aktivity v oblasti vymáhání práva již nemají potřebný účinek: státní represe vůči drogám 

sice zpočátku zvyšuje jejich cenu velmi znatelně, další zpřísnění těchto opatření však již stejné 

dopady nemá a je tedy neefektivní.257 V této souvislosti je také nezbytné vzít v úvahu již 

rozebíranou existenci železného zákona prohibice. Pro připomenutí: jako železný zákon 

prohibice se označuje jev, který se objevuje vždy tehdy, kdy je uplatňována intenzivní prohibice. 

Čím přísnější je její vymáhání, tím účinnější, a tedy nebezpečnější jsou zakázané látky, případně 

jejich náhražky. U drog se tento zákon projevuje například v podobě vzniku cracku jako 

náhražky kokainu.258 

4.2 Předmět regulace, nabídka a zdanění na regulovaném trhu 

Druhou otázkou, kterou je potřebné si položit, je, co konkrétně je nutno podrobit právní 

úpravě. V zásadě se regulace může vztahovat na všechny prvky drogového trhu: namátkově 

jsou to udílení licencí producentům; jakost, bezpečnost a kontrola prodávaných drog; 

dostupnost drog, způsob a omezení jejich prodeje, marketing s nimi spojený…259 V tomto 

ohledu se tedy státní regulace drog nijak významně neliší od jiných již regulovaných oblastí. 

Problém však nastává v otázce regulace samotného produktu, tedy drog. Existuje totiž celá řada 

drog, které se navzájem liší svými účinky, škodlivostí a především návykovostí. Je tedy 

nepředstavitelné, aby se stejná pravidla vztahovala na marihuanu i heroin. Zde je na místě 

uplatňovat různé modely regulace v závislosti na míře rizika, které je s konkrétními drogami 

spojeno. Mírnější pravidla by mohla platit v případě společensky méně škodlivého (a také 

přijatelnějšího) konopí, jako je tomu nyní v Uruguayi nebo Kanadě. Naopak návykovější heroin 

by mohl být předmětem důslednější právní regulace a jeho dostupnost by mohla být omezena 

pouze na specializovaná zařízení podobná těm švýcarským. Zároveň, společně s nezbytnou 

prevencí, může toto rozlišování mezi různě škodlivými drogami pomoci orientovat chování 

především nezávislých konzumentů drog směrem k méně nebezpečným návykovým látkám. 

Opomenout nelze ani otázku, kdo by směl participovat na legálním drogovém trhu. Jinými 

slovy: jakým způsobem by byla regulována nabídková strana na tomto trhu? Opět je k dispozici 

                                                           
257 Viz s. 22–23 této práce. 
258 Viz s. 25 této práce. 
259 Regulation: The Responsible Control of Drugs [online]. Global Commission on Drug Policy, 2018, s. 11 [cit. 2018-
10-18]. Dostupné z: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-
2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf 
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několik variant založených na již existujících systémech prodeje regulovaných produktů.260 

Prvním z nich je model lékařského předpisu, ke kterému je možné přistoupit zpravidla v případě 

nejrizikovějších drog. Jeho podstatou je předepisování drog kvalifikovanými a licencovanými 

lékařskými odborníky těm, kdo jsou registrováni jako drogově závislí. Příkladem úspěšné 

implementace tohoto modelu je v současnosti Švýcarsko a jeho heroinové kliniky.261 Jinou 

možností je prodej drog v certifikovaných lékárnách bez nutnosti lékařského předpisu. Tímto 

způsobem je prodávána legální marihuana v Uruguayi.262 Naopak v Kanadě je legálně k dispozici 

marihuana v licencovaných kamenných či internetových obchodech.263 Neodmyslitelnou 

součástí přísných licenčních podmínek je státní kontrola cen, marketingu či prodeje nezletilým. 

Čtvrtou možností je prodej méně rizikových drog ve specializovaných licencovaných 

provozovnách, ve kterých jsou tyto drogy také konzumovány. Vzorem pro tento model mohou 

být například nizozemské coffee shopy.264 Uvažovat lze samozřejmě také o jiných způsobech 

regulace nabídky na drogovém trhu, jako je například částečný či výlučný státní monopol na 

prodej drog.265 

S legálním prodejem drog, zejména na volném trhu, úzce souvisí také problematika jejich 

zdanění. Spotřební daň uvalená na potenciálně legální drogy by se ve své podstatě zřejmě nijak 

nelišila od již existujících spotřebních daní na tabákové výrobky, alkohol či pohonné hmoty. 

Řada ekonomů zabývajících se legalizací drog, jejichž názory shrnul Thornton (2007) 

upřednostňuje regulovaný trh s drogami, které by byly tímto způsobem zdaněny.266 Toto 

zdanění však musí být přiměřené, ve výši zhruba odpovídající kompenzaci škod vznikajících pro 

společnost v důsledku jejich užívání, protože příliš vysoká spotřební daň na drogy by zřejmě 

vyhnala jejich cenu zpět na současnou úroveň. Tím by byly fakticky potlačeny účinky jakékoliv 

legalizace, protože by i nadále existoval černý trh s drogami, kde by byly dostupné ilegální drogy 

bez daně.267 

Příjmy z daní mimochodem mnozí autoři považují vedle úspor státu na nákladech spojených 

s prohibicí za největší ekonomický přinos potenciální regulace drog. K tomuto závěru došli také 

                                                           
260 Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují. Praha: Úřad vlády ČR, 2017, s. 41. ISBN 978-80-7440-
175-6. 
261 Viz s. 73–74 této práce. 
262 Viz s. 9 této práce. 
263 Viz s. 75 této práce. 
264 Viz s. 8 této práce. 
265 Regulation: The Responsible Control of Drugs [online]. Global Commission on Drug Policy, 2018, s. 16 [cit. 2018-
10-18]. Dostupné z: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-
2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf 
266 THORNTON, Mark. Prohibition versus Legalization. Do Economists Reach a Conclusion on Drug Policy?. 
The Independent Review [online]. 2007, 11(3), 417-433 [cit. 2018-12-04]. ISSN 1086-1653. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/46530718_Prohibition_vs_Legalization_Do_Economists_Reach_a_
Conclusion_on_Drug_Policy 
267 KLEIMAN, Mark., Jonathan CAULKINS a Angela HAWKEN. Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to 
Know. New York: Oxford University Press, 2011, s. 30. ISBN 978-0-19-976450-1. 
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Bryan, Del Bono a Pudney ve své analýze nákladů a přínosů potenciálního regulovaného trhu 

s konopím pro Anglii a Wales z roku 2013.268 Jedná se o první studii svého druhu, ve které se 

autoři pokusili vyčíslit možné přínosy legalizace drog, jmenovitě marihuany. Vycházeli přitom 

z omezeně dostupných dat pro Anglii a Wales v letech 2009 a 2010, proto také zdůrazňují, že 

se jedná pouze o odhad, nikoliv o predikci nákladů a přínosů legalizace marihuany. Celkem se 

autorům analýzy podařilo identifikovat sedmnáct různých druhů společenských nákladů nebo 

přínosů, z nichž třináct bylo vyčíslitelných (viz tabulka č. 4.2). 

Tabulka č. 4.2 – Shrnutí možných vyčíslitelných nákladů a přínosů regulovaného trhu 

s marihuanou v Anglii a Walesu  

                 Druh nákladu Přínosy (+) či náklady (–) 

P
Ř

ÍM
É

 

 Činnost policie + 105 mil. £ 

Justice + 97 mil. £ 

Výkon trestu odnětí svobody + 84 mil. £ 

Výkon jiných trestů (zejm. trest obecně prospěšných prací) + 5 mil. £ 

Ušlá daň z příjmu osob ve výkonu trestu odnětí svobody + 10 mil. £ 

Předpokládané výdaje spojené s regulací trhu a osvětou – 45 mil. £ 

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem marihuany – 6 mil. £ 

Léčba závislosti na marihuaně – 2 mil. £ 

Trestná činnost spáchaná pod vlivem marihuany – 15 mil. £ 

N
E

P
Ř

ÍM
É

 

Léčba duševních onemocnění – 8 mil. £ 

Léčba somatických onemocnění – 21 mil. £ 

Negativní důsledky spojené se záznamem v trestním rejstříku + 23 mil. £ 

Negativní důsledky užívání jiných drog mimo marihuanu + 28 mil. £ 

Souhrn vyčíslitelných přímých a nepřímých nákladů a přínosů + 253 mil. £ 

 

Zdroj: Bryan, Del Bono a Pudney, 2013269, vlastní zpracování 

                                                           
268 BRYAN, Mark, Emilia DEL BONO a Stephen PUDNEY. Licensing and regulation of the cannabis market in 
England and Wales: Towards a cost-benefit analysis [online]. Institute for Social and Economic Research, 2013 [cit. 
2018-11-14]. Dostupné z: https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/521860 
269 Tamtéž, s. 6. 
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Z provedené analýzy nákladů a přínosů vyplývá, že případné zavedení licencovaného prodeje 

marihuany na regulovaném trhu v Anglii a Walesu by bylo pravděpodobně spojeno s přínosy ve 

výši zhruba 253 milionů liber. Více než polovinu celkového souhrnu přínosů legalizace 

marihuany by tvořily přínosy oblasti vymáhání práva, justice a trestání. Zanedbatelné nejsou ani 

přínosy související s negativními důsledky spojenými se záznamem v trestním rejstříku ve výši 

28 milionů liber. Řada odsouzených v souvislosti s držením či pěstováním konopí má kvůli 

záznamu v trestním rejstříku problém s uplatněním na pracovním trhu. Autoři studie 

předpokládají, že regulace marihuany by vedla ke snížení počtu osob trestaných za tyto drogové 

trestné činy, a tedy možnému navýšení počtu zaměstnanců, což s sebou přináší přínosy pro stát 

v podobě zdanění příjmů. S legalizací marihuany jsou samozřejmě spojeny také určité náklady. 

Nejvíce by se na těchto nákladech podle autorů podílel výdaje spojené s regulací trhu jako je 

jeho kontrola, produkce, potlačování případného černého trhu a osvětové programy. Je však 

třeba podotknout, že se jedná pouze o letmý odhad, protože reálná výše nákladů se odvíjí od 

způsobu regulace trhu. Další náklady pak představují léčebné výdaje a trestná činnost páchaná 

pod vlivem marihuany. 

Do zmíněné analýzy nákladů a přínosů nebyly přímo zahrnuty přínosy v podobě výnosů z daní. 

Uskutečnit tento odhad je poměrně náročné, neboť je třeba znát výši poptávky před zavedením 

regulace trhu, výši poptávky po zavedení regulovaného trhu a také podíl licencovaného trhu na 

celkovém trhu s marihuanou. Lze totiž s největší pravděpodobností očekávat, že i nadále by 

vedle oficiálního trhu alespoň částečně existoval také trh černý. Pro účely studie stanovili autoři 

daň na konopí270 ve výši 70 procent, tedy nižší než na cigarety (83 procent) a odpovídající dani 

na pivo s vysokým obsahem alkoholu (72 procent). Po zahrnutí všech možných faktorů 

odhadují, že by výnos z daní na konopí mohl dosáhnout výše 594 milionů liber.271 

4.3 Regulace poptávky 

Naprosto zásadní otázkou je, kdo by si směl drogy legálním způsobem obstarat. V tomto 

případě by bylo částečně možné převzít pravidla platná pro alkohol či tabákové výrobky. Ty 

patří, stejně jako drogy, mezi návykové látky, a proto je logické, že by regulace drog vycházela 

z jejich právní úpravy (například co se týče zákazu prodeje drog nezletilým). Neustále je však 

třeba mít na zřeteli fakt, že drogy nepředstavují homogenní skupinu a mezi jednotlivými druhy 

drog jsou mnohdy propastné rozdíly, zejména pak v jejich návykovosti. Rozhodně tak není 

žádoucí, aby kupříkladu rizikový heroin byl běžně dostupný, podobně jako například láhev 

vodky. Také v tomto případě by mohla být řešením rozdílná regulace pro různé drogy, a hlavně 

                                                           
270 Týká se konopí s obsahem účinné látky THC 10 %. 
271 BRYAN, Mark, Emilia DEL BONO a Stephen PUDNEY. Licensing and regulation of the cannabis market in 
England and Wales: Towards a cost-benefit analysis [online]. Institute for Social and Economic Research, 2013, s. 107 
[cit. 2018-11-14]. Dostupné z: https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/521860 
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rozlišování mezi závislými a nezávislými konzumenty. Rizikovější drogy by tak byly dostupné 

pouze za specifických podmínek, například byl-li by uživatel lékařsky shledán závislým a ostatní 

druhy léčby v jeho případě již selhaly. Jednalo by se tak o obdobu dříve fungujícího Britského 

systému založeného na obrácené cenové diskriminaci.272 

Nadále největší obavy však vzbuzuje nejistota týkající se možného zvýšení počtu závislých 

drogových uživatelů v důsledku legalizace drog. Je velmi těžké odhadnout, jestli by vznik 

regulovaného drogového trhu vedl k drogové epidemii nebo jestli by se prakticky nic nezměnilo. 

Zmírnění či ukončení prohibice by s sebou pochopitelně přineslo snížení cen drog, neboť by 

vymizely náklady, které prohibice způsobuje (kompenzace rizik…).273 Je zde tedy možnost, že 

propad cen drog by mohl přilákat nové uživatele. Na druhou stranu nic nenasvědčuje tomu, že 

by nyní zakázané drogy (s výjimkou v podobě konopí) byly pro lidi stejně atraktivní jako legální 

alkohol či tabák. Hlavní roli v této zdrženlivosti k drogám hrají zejména obavy o vlastní zdraví, 

strach z neznámých účinků na lidský organismus a návykovost.274 Jako daleko pravděpodobnější 

varianta se v případě legalizace drog jeví nárůst v počtu experimentátorů. Z toho důvodu je 

naprosto nezbytné, aby byla v rámci liberálnější protidrogové politiky akcentována prevence 

zaměřená na skupiny obyvatelstva, které jsou k experimentování s návykovými látkami 

nejnáchylnější – děti a mladistvé. Prioritou prevenčních programů by však nemělo být pouze 

samotné předcházení drogových závislostí, nýbrž ochrana zdraví a společenská bezpečnost 

obecně. V tomto ohledu může jako inspirace sloužit systém fungující dlouhá léta ve Švédsku, 

které se dlouhodobě vyznačuje relativně nízkou prevalencí užívání drog mezi mladými lidmi.275 

Důraz na prevenci škodlivého užívání návykových látek pochopitelně nemůže zcela zabránit 

vzniku drogových závislostí, a proto je téměř stejně důležitá jejich léčba a snižování rizik 

(harm reduction) s nimi souvisejících. Zatímco je však léčba vnímána veskrze pozitivně, 

programy harm reduction jsou i nadále považovány za kontroverzní. Je třeba zdůraznit, že 

snižování zdravotních rizik a negativních sociálních důsledků užívání drog v žádném případě 

nepředstavuje rezignaci na léčbu závislostí nebo dokonce schvalování drog. S vědomím 

nemožnosti úplné celosvětové likvidace drog však minimalizace rizik představuje účinnou 

metodu ochrany většinové společnosti tam, kde ostatní postupy již selhaly. Výsledky švýcarské 

                                                           
272 Viz s. 15–16 této práce. 
273 Viz s. 20–21 této práce. 
274 STEVENSON, Richard. Winning The War on Drugs: To Legalise or Not?. London: Institute of Economic Affairs, 
1994, s. 56. ISBN 0255363303. 
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protidrogové politiky vycházející z racionálního přístupu k drogovým závislostem jsou toho 

důkazem. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, při prevenci, léčbě i snižování rizik v důsledku užívání drog 

sehrává důležitou úlohu stát. Z hlediska behaviorální ekonomie je stát „architektem výběru“, to 

znamená, že přejímá zodpovědnost za uspořádání souvislostí, kontextu, v němž se lidé 

rozhodují a chovají určitým způsobem.276 Z této pozice má stát možnost ovlivnit také 

rozhodování lidí užívat či neužívat návykové látky. Thaler a Sunstein (2010) používají termín 

postrčení (nudging)¸kterým označují státní zásah, který „předvídatelně mění lidské chování, aniž by 

zakazoval nějaké jiné možnosti nebo významně měnil ekonomické podněty. Aby se tento zásah počítal jako 

pouhé postrčení, musí být jednoduchý a musí být snadné se mu vyhnout. Postrčení nejsou rozkazy.“277 Směr či 

hnutí, ve kterém se tato forma zásahů státu vyskytuje, pak nazývají libertariánský 

paternalismus. 

V rámci libertariánského paternalismu je stále kladen důraz na svobodu lidí dělat, co chtějí. 

Současně je však brána na zřetel také nedokonalost lidí spočívající mimo jiné v nedostatku 

sebekázně. Ve vztahu ke drogám libertariánský paternalismus představuje jednu z možností, jak 

nastavit liberální protidrogovou politiku, a přitom minimalizovat rizika vzniku drogových 

závislostí. Jestliže by se lidé v tomto systému rozhodli konzumovat drogy, stát by je nenutil toto 

rozhodnutí měnit či jim kladl nějaké překážky. Zároveň by se prostřednictvím vhodně 

nastavených „postrčení“ snažil pohnout lidi směrem k tomu, aby dobrovolně drogy neužívali 

a neriskovali tak své zdraví. Vzhledem k tomu, že primárním účelem opatření libertariánského 

paternalismu je omezit spotřebu návykových látek, lze v podstatě vnímat nudging jako účinný 

doplněk již existujících strategií směřujících ke snížení poptávky (demand side policy) jako jsou 

například preventivní a vzdělávací programy. 

Jak by mohla „postrčení“ vedoucí ke snížení drogové poptávky fungovat v praxi? Jeden 

z nejdůležitějších principů libertariánského paternalismu se týká nastavení výchozích možností. 

„Pokud si soukromé společnosti nebo veřejní činitelé myslí, že jeden z určitých postupů přináší lepší výsledky, 

mohou výsledky silně ovlivnit, jestliže tento postup vyberou jako výchozí,“ tvrdí Thaler se Sunsteinem.278 

Správné nastavení výchozích možností může být účinnější, než se na první pohled zdá. 

Přirozeností většiny lidí je jistá pohodlnost a lpění na statusu quo. Tato setrvačnost se dle autorů 

projevuje v životě například v podobě zachování přednastavených možností v nově 

                                                           
276 THALER, Richard H. a Cass R. SUNSTEIN. Nudge (Šťouch). Zlín: Kniha Zlín, 2010, s. 13. ISBN 978-80-
87162-66-8. 
277 Tamtéž, s. 15–16. 
278 Tamtéž, s. 18. 
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zakoupeném mobilu nebo v nezrušení automatického obnovování předplatného časopisů.279 

Lze tedy předpokládat, že pokud by stát nastavil jako výchozí možnost neužívání drog, většina 

lidí by u tohoto systému z pouhé setrvačnosti zůstala. 

Aby však byla zachována podstata libertariánského paternalismu, musí být pro lidi jednoduché 

se od nastavené výchozí možnosti legálně odchýlit. Tento princip se nazývá opt-out. Opakem 

je potom princip opt-in, tedy explicitní rozhodnutí se pro státem podporovanou možnost. Jako 

typický příklad uvádí autoři situaci kolem posmrtného darování orgánů.280 Opt-in řešení v tomto 

případě znamená výslovný souhlas s tím, že daná osoba chce být v případě své smrti dárcem 

orgánů. Bez výslovného souhlasu se posmrtná transplantace uskutečnit nemůže. Opt-out řešení 

naopak znamená, že stát automaticky předpokládá, že všichni občané jsou svolní dárci orgánů, 

ale zachovává možnost zaregistrovat se do seznamu osob nesouhlasících s dárcovstvím. 

K případnému posmrtnému odběru orgánů tedy nedojde pouze tehdy, pokud se zemřelý 

nachází na tomto seznamu.281 Analogicky lze uvažovat o jakémsi národním seznamu osob 

užívajících drogy, který by fungoval na stejném principu. Automaticky by se tak předpokládalo, 

že nikdo drogy užívat nechce, ale osoby, které by si je chtěly legálně obstarat, by měly možnost 

zapsat se do tohoto seznamu. Prodej drog by pak byl ve specializovaných zařízeních umožněn 

pouze takto registrovaným lidem. Jednalo by se tedy o opt-out řešení v souladu s výše uvedeným 

příkladem. Tento systém by bylo možné dále modifikovat například dodatečným daňovým 

zatížením registrovaných drogových uživatelů s cílem vyrovnat zdravotní a jiné negativní 

dopady způsobené konzumací narkotik. Jak již bylo několikrát zdůrazňováno, je nezbytné 

nastavit tuto daň v přiměřené výši, která by nevedla k rozvoji černého trhu. Optimální zdanění 

konzumentů drog a jejich potenciální pokles by pak mohly dostatečně vyrovnat ztrátu 

společenského blahobytu, kterou užívání drog způsobuje.282 

Opt-in řešením, které uvádí autoři na příkladu gamblingu, je „postrčení“ ve formě vlastního 

zákazu. Jeho podstatou je dobrovolné zapsání na seznam, na jehož základě mají lidé zakázán 

vstup do kasin nebo výběr výher z hazardu.283 Obdobně by bylo možné motivovat (finančně či 

jinými výhodami) osoby uvědomující si své rizikové užívání drog k podobnému sebevyloučení 
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283 THALER, Richard H. a Cass R. SUNSTEIN. Nudge (Šťouch). Zlín: Kniha Zlín, 2010, s. 237 - 238. ISBN 978-
80-87162-66-8. 



86 

v případě regulovaného trhu s drogami. To by znamenalo, že dotyčný by například nemohl 

nakoupit drogy na místech k tomu určených. 

4.4 Kriminalita 

Kromě obav o možný vznik a rozvoj závislostí panuje ve společnosti také znepokojení, že by 

mohlo v souvislosti s balónkovým efektem284 dojít k přesunutí aktivit kriminálních skupin 

do jiných oblastí ve chvíli, kdy legální drogy již nebudou představovat takový zdroj jejich příjmů. 

Ani v tomto případě nelze s určitostí předpovědět, co by se mohlo stát. Je však možné očekávat 

čtyři směry, kterými by se osoby zapojené do nelegálního byznysu s drogami mohly vydat. Jedná 

část by pravděpodobně zcela opustila kriminální prostředí. To by se týkalo zvláště jednotlivců 

působících v nižších úrovních drogového byznysu. Opakovala by se tak situace těsně po konci 

alkoholové Prohibice v USA v roce 1933, kdy se desítky tisíc osob vtažených do nelegálního 

obchodu s alkoholem vrátily zpět k normální práci.285 Další skupina obchodníků s drogami by 

mohla usilovat o etablovaní se na regulovaném trhu. Jiná, menší část by se zřejmě i nadále snažila 

uplatnit na černém trhu s drogami, který by existoval paralelně s regulovaným trhem podobně 

jako v období po Prohibici. Poslední skupinu by pak tvořili lidé, kteří by zaměřili svou pozornost 

na jiné formy nezákonné činnosti. Rozhodně tedy nelze říci, že by se do této poslední skupiny 

zařadili všichni, kdo nyní na nelegálním drogovém trhu působí.286 Stejně tak však nelze důvodně 

očekávat, že legalizace by s sebou přinesla ze dne na den vymizení veškeré kriminality související 

s prohibicí. Proto by i v novém systému byla nadále důležitá činnost represivních složek státu. 

4.5 Mezinárodní regulace drog 

Regulace drog nemůže být nikdy zcela efektivní, pokud k ní dojde izolovaně, pouze v rámci 

jednoho státu. Opět je na místě připomenout balónkový efekt a situaci, která nastala poté, co 

došlo ke snížení produkce koky v Kolumbii – produkce koky se jednoduše přesunula do jiných 

jihoamerických zemí.287 Obavy vzbuzuje také takzvaný drogový turismus. Možnost beztrestně 

obstarat a užívat drogy by jistě přilákala řadu příležitostných i závislých konzumentů z cizích 

zemí jako tomu bylo ve švýcarském Curychu, kam se začátkem 90. let 20. století sjížděli 

narkomani z celé Evropy, protože jim fakticky nehrozil žádný postih za veřejnou konzumaci 

drog.288 

Na druhou stranu nelze ani očekávat, že by ke zmírnění protidrogové politiky mohlo dojít 

nějakým univerzálním způsobem ve všech státech současně. Vždy je třeba brát ohledy na 
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politické, hospodářské, kulturní i náboženské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Důležitou 

úlohu má především způsob nastavení politických a ekonomických institucí v konkrétním 

místě. Pro úspěšně provedenou reformu protidrogové politiky či dokonce zavedení 

regulovaného trhu s drogami je nezbytné, aby byl v daném státě dostatečně centralizovaný 

a silný státní aparát, aby mohl být prosazen zákon a pořádek, stejně jako usměrňovány 

související hospodářské aktivity. V této souvislosti hovoří ekonomové Daron Acemoglu a James 

A. Robinson o tzv. inkluzivních politických a ekonomických institucích, pro něž jsou 

charakteristické především rozdělení moci širokému okruhu lidí, zapojení veřejnosti do 

hospodářských aktivit, ochrana soukromého vlastnictví, svoboda volby povolání, nestranný 

právní systém a poskytování veřejných služeb zajišťujících spravedlivé prostředí pro 

podnikání.289 Inkluzivní instituce lze nalézt především v zemích se zavedenou tradicí pluralismu, 

proto lze také s největší pravděpodobností očekávat, že liberalizace protidrogové politiky bude 

vycházet z demokratických zemí převážně západního světa, kde jsou tyto instituce zakořeněny 

nejsilněji. Tomu ostatně napovídá také současný vývoj: nejnověji došlo k legalizaci konopí 

v Kanadě a (s výjimkou Uruguaye) se změny v protidrogové politice projevují především 

v evropských zemích a USA. Protikladem inkluzivních institucí jsou instituce extraktivní, mající 

přesně opačné vlastnosti. Politická moc je v zemích s těmito institucemi soustředěna do rukou 

příslušníků úzké elity290 a zneužívána k odčerpávání příjmů a majetku většinové společnosti ve 

vlastní prospěch291. Charakteristická je pro tyto země zvýšená míra represe potřebná k udržení 

vlastní moci a pořádku, proto také státy s extraktivními institucemi, jako jsou například Filipíny 

nebo Indonésie, uplatňují vůči drogám spíše tvrdý represivní přístup.292 

Nakonec je třeba zmínit ještě jeden problém, který se může objevit vždy, když v nějaké zemi 

dojde ke zmírnění protidrogové politiky. Tím je potenciální rozpor právní úpravy dané země 

s mezinárodní úpravou vycházející ze tří protidrogových úmluv OSN.293 Nesoulad 

s mezinárodním právem se objevil například v případě zmiňované legalizace marihuany 

v Kanadě v roce 2018, kdy samotný kanadský senát výslovně připustil, že se nový režim regulace 

konopí dostává do konfliktu s některými ustanoveními předmětných úmluv.294 „Zdvořilé 

nedodržování“ norem mezinárodního práva je jen jednou z možností, jak se s těmito rozpory 

vypořádat. Nabízí se také možnost úplného odstoupení od protidrogových úmluv OSN, 
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případně modifikace těchto úmluv mezi dotčenými stranami. Pravděpodobně nejlepším řešením 

by však byla revize těchto dokumentů, ať už úplná nebo prostřednictvím dodatků, a tedy 

vytvoření nového komplexního právního rámce úpravy návykových látek na mezinárodní 

úrovni.295   
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Závěr 

 
Hlavním cílem této práce bylo přispět k debatě o drogové problematice analýzou vybraných 

aspektů stávající prohibice i případné legalizace drog z hlediska dvou vzájemně se doplňujících 

oborů – ekonomie a práva. Na základě získaných poznatků se pak autor pokusil zhodnotit, do 

jaké míry je státní zákaz drog úspěšný, případně v čem lze spatřovat přínos legalizace drog. 

Stěžejním prostředkem k naplnění tohoto cíle byla poptávkově-nabídková analýza drogového 

trhu nacházející se v ekonomické části této práce. V rámci právní části práce bylo cílem 

analyzovat českou právní úpravu ve vztahu k drogám, popsat jednotlivé strategické přístupy 

protidrogové politiky a následně porovnat, jakým způsobem vybrané státy v současné době 

drogy nejčastěji regulují. Záměrem závěrečné části práce pak bylo na základě syntézy 

ekonomických i právních poznatků představit nejdůležitější výzvy související s legalizací drog. 

Ambicí autora práce bylo kromě toho také vytvořit první česky psanou odbornou práci, která 

obsahuje dostatečně podrobné a aktuální zpracování tohoto tématu z ekonomického i právního 

hlediska. 

Nejdůležitějším závěrem vyplývajícím z této práce je, že efektivita drogové prohibice v současné 

podobě je přinejmenším diskutabilní. Existuje několik oblastí, ve kterých prohibice plní svůj 

účel poměrně úspěšně. Bylo popsáno, že státní zákaz drog s sebou přinesl zásadní omezení jejich 

dostupnosti pro širokou veřejnost a nezpochybnitelný přínos má také v potlačování rozšiřování 

drog na území s nezavedeným drogovým trhem. Svého hlavního cíle, tedy absolutního vymýcení 

všech drog, však prohibice během více než sta let své existence nedosáhla, a jak již bylo 

několikrát zmiňováno, s největší pravděpodobností ani dosáhnout nemůže. 

Možné příčiny neúspěchu drogové prohibice lze podle autorova názoru spatřovat 

v charakteristických vlastnostech drogového trhu. Z poptávkově-nabídkové analýzy tohoto 

trhu vyplývá, že přestože prohibice ceny drog podstatně navyšuje, jejich konzumenti na toto 

navýšení nereagují adekvátním způsobem, tedy odpovídajícím snížením své spotřeby. Důvodem 

je neelasticita poptávky po drogách patrná zejména u závislých uživatelů drog. Namísto 

snížení poptávky se snaží tito uživatelé navýšit své příjmy, nejednou prostřednictvím trestné 

činnosti. Nezamýšleným důsledkem drogové prohibice je tak často zvýšená kriminalita. Na 

první pohled by se mohlo jevit, že zavedením přísnějších státních opatření by drogy zdražily na 

neúnosnou míru, což by odradilo podstatnou část uživatelů od nákupu drog. Bylo však 

prokázáno, že dodatečné státní restrikce drogy dále příliš nezdražují. Postupně je nutné 

vynaložit stále větší náklady k tomu, aby došlo k navýšení cen drog a prohibice již není efektivní. 

Efektivitu drogové prohibice snižuje rovněž existence balónkového efektu na straně nabídky. 

Vzhledem k výnosnosti obchodu s drogami je mezi zájemci o místo na drogovém trhu velký 

přetlak. Pokud je tedy některý z nabízejících eliminován, prakticky okamžitě je nahrazen jiným. 
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Podobně kdykoliv stát zasáhne proti určité skupině nebo na určitém místě, dojde k 

pouhému přesunutí produkce nebo distribuce drog na jiné místo. Prohibice se tak pohybuje 

v začarovaném kruhu. Kromě toho znesnadňují snahy států snížit poptávku po drogách 

vlastnosti samotných drog, především jejich návykovost vedoucí mnohdy až k nezvladatelnému 

nutkání drogu pravidelně užívat. Proti cíli drogové prohibice působí navíc možnost substituce 

většiny drog. To znamená, že dochází k záměně jedné drogy za druhou, eventuálně nahrazení 

drogy jiným produktem. Státní zákaz určité drogy tak většinou vede pouze k přeorientování 

zákazníků (stejně jako obchodníků) na jiný typ drogy. 

Dále byly v této práci popsány nezamýšlené důsledky, které s sebou drogová prohibice přináší. 

Tím nejzásadnějším je samotná existence černého trhu s drogami, jehož objem rozhodně není 

zanedbatelný. V kapitole věnující se historickým kořenům současné protidrogové politiky bylo 

popsáno, že až do začátku 20. století bylo drogy možné relativně jednoduše obstarat zákonným 

způsobem. Postupné zpřísnění státních opatření však vedlo k vytvoření nelegálního trhu, na 

němž se etablovalo velké množství obchodníků s drogami tvořících vzájemně provázanou síť. 

Velká část tohoto trhu se pak nachází v rukou zločineckých organizací, pro něž jsou drogy 

stěžejním zdrojem příjmů. Nikým neregulovaný trh s sebou přináší také řadu negativních jevů 

jako je násilí spojené s řešením konkurenčních sporů, vznik kartelů nebo nedostatek informací 

o čistotě drogy, která je velmi kolísavá. Zejména posledně jmenovaný jev je mnohými autory 

považován za jeden z nejzávažnějších důsledků drogové prohibice, neboť často vede k úmrtím 

v důsledku předávkování. Často se lze setkat s názorem, že právě boj proti drogám a v jeho 

důsledku existující nelegální trh, jsou hlavními příčinami ztrát na lidských životech. Tomu 

nasvědčuje také existence jevu zvaného železný zákon prohibice. Jeho podstatou je pravidlo, 

že čím intenzivnější je vymáhání prohibice, tím účinnější jsou zakázané látky nebo jejich 

náhražky. 

Pro dosažení cíle této práce bylo nezbytné zaměřit se na prohibici také z pohledu práva. Právní 

normy totiž v podstatě představují nástroje, kterými jsou výše zmíněné zásahy do drogového 

trhu prováděny. Rozdělit je lze do dvou kategorií. První kategorii tvoří normy obecné povahy, 

které umožňují vytvořit obecný rámec nakládání se zakázanými látkami a nastavení protidrogové 

politiky. Ve druhé kategorii se nachází normy trestního a přestupkového práva, jež jsou 

základními prostředky státní represe, potažmo drogové prohibice. Z analýzy drogové legislativy 

České republiky vyplývá, že v drtivé většině je kriminalizováno jednání spojené s nabídkovou 

stranou drogového trhu, nejčastěji se pak jedná o nedovolenou výrobu a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami. Přechovávání omamných a psychotropních látek 

zakládá trestní odpovědnost pouze v případech, kdy držené množství překročí stanovenou 

hranici. Užívání drog není kriminalizováno v České republice vůbec. Z uskutečněného 
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porovnání protidrogové legislativy a politiky ve vybraných zemích tak vyplývá, že je přístup 

České republiky vůči drogám relativně mírný. 

V rámci právní části byla provedena také analýza jednotlivých strategických přístupů drogové 

prohibice. Ty lze rozdělit opět do dvou skupin podle toho, na kterou stranu drogového trhu 

jsou zaměřeny. Na stranu nabídky cílí zejména výše popsaná státní represe. Na stranu poptávky 

se pak zaměřují především preventivní programy, léčebné programy a programy minimalizace 

rizik spojených s užíváním drog. Podle preferovaného přístupu lze vysledovat také čtyři 

převládající směry protidrogové politiky, kterými se státy v současnosti ubírají – represivní 

přístup, částečná dekriminalizace vybraných drog, progresivní přístup založený na snižování 

škod v důsledku užívání drog a na léčbě závislostí, a nakonec extrémně přísná protidrogová 

politika uplatňovaná především v zemích s demokratickým deficitem. Ze srovnání těchto 

přístupů vyšel jako jednoznačně nejhorší způsob prohibice uplatňovaný v asijských a afrických 

zemích, který je založený na drakonických trestech včetně trestu smrti. Nejen že ve velké míře 

tento systém porušuje lidská práva, ale jeví se také jako neúčinný, ba dokonce kontraproduktivní, 

což naznačují uváděné statistiky z Indonésie nebo Filipín. Činit podobné závěry v případě 

zbývajících tří systémů však není zcela možné. Například by se mohlo zdát, že represe je 

v současné době poněkud zastaralým přístupem k drogám. Nicméně výsledky švédské politiky 

nulové tolerance k drogám, kdy je zároveň kladen důraz na prevenci, naznačují, že i tento 

způsob může představovat cestu k řešení drogové problematiky. 

Na základě syntézy ekonomie a práva byly v závěru této práce nastíněny základní otázky 

související s případnou legalizací, respektive regulací drog. Zřejmě největší neznámou v tomto 

ohledu představuje regulace poptávky po drogách v případě, že by došlo ke zmírnění státních 

opatření vztahujícím se k drogám. Nikdo totiž zatím nemůže s jistotou říci, do jaké míry by 

počet uživatelů drog vzrostl či poklesl v případě, že by k legalizaci drog skutečně došlo. Autor 

této práce se zabýval především možností využít poznatků behaviorální ekonomie, kdy stát 

prostřednictvím vhodných zásahů – tzv. „postrčení“ - ovlivní chování lidí směrem k tomu, aby 

dobrovolně drogy neužívali. Jednou z variant, jež autor navrhuje, je opt-out režim umožňující 

dobrovolně evidovaným osobám legálně si obstarat drogy. Pro větší část společnosti, která 

drogy neužívá, by se v podstatě nic nezměnilo. Současně by však došlo k eliminaci či minimálně 

k výraznému omezení černého trhu s drogami se všemi jeho výše popsanými negativními 

důsledky. 

Je nezbytné poznamenat, že problematika drog, drogových trhů a jejich regulace i nadále 

vyžaduje další zkoumání. Zejména v případě drogových trhů jejich nelegální povaha 

neumožňuje je studovat v dostatečné míře a zcela tak porozumět všem jejich aspektům. 

Omezené množství existujících vědeckých prací na dané téma tak více či méně stojí na 
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odhadech. Kromě toho se jen nepatrné množství studií vztahuje k České republice. Autor proto 

v této diplomové práci vycházel především z prací vztahujících se k USA a Velké Británii. 

Jedním z možných námětů na další výzkum by tedy mohl být právě trh s drogami v České 

republice, zejména sběr dostatečného množství relevantních dat o jeho účastnících a cenách 

drog a navazující empirická analýza těchto dat.
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Úřad OSN pro drogy a kriminalitu 
(United Nations Office on Drugs and Crime) 

EMCDDA 
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 
závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
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DEA 
Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami 
(Drug Enforcement Administration) 
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(European Police Office) 

Prohibice alkoholová prohibice v USA v letech 1919–1933 

THC tetrahydrokanabinol 

DALY 
Ztracená léta života v důsledku nemoci 
(Disability Adjusted Life Year) 
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studie nákladů na nemoc 
(Cost of Illness) 

OPL omamné a psychotropní látky 
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Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, ve znění 
Protokolu z roku 1972 o změnách Jednotné úmluvy 
o omamných látkách 
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Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek 
(International Narcotics Control Board) 

CND 
Komise pro omamné látky 
(Commision on Narcotic Drugs) 

WHO 
Světová zdravotnická organizace 
(World Health Organization) 

ÚPL Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 

ÚNO 
Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 
a psychotropními látkami z roku 1988 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

HDG 
Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog 
(Horizontal Working Party on Drugs) 
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ZoNL 
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů 

ZoZNL 
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

STZ zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

TČ trestný čin 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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Název diplomové práce: Prohibice versus legalizace drog z pohledu práva a ekonomie 

 
Abstrakt 

Drogová prohibice trvá již více než sto let. V poslední dekádě však stále více států přechází od 

restriktivní protidrogové politiky k mírnějším formám regulace drog včetně jejich částečné 

legalizace. Tato práce se jako první práce v českých podmínkách komplexně zabývá prohibicí 

a legalizací drog pohledem práva a ekonomie. Hlavním cílem této práce je analýza vybraných 

ekonomických a právních aspektů současné drogové prohibice a případné legalizace. 

K dosažení tohoto cíle je využito několik metod, z nichž největší důraz je kladen na poptávkově-

nabídkovou analýzu drogového trhu zpracovanou v ekonomické části práce. Ta umožňuje 

porozumět, jakým způsobem ovlivňují tento trh státní zásahy, proč se tyto zásahy mnohdy míjí 

účinkem, případně v čem lze spatřovat přínos legalizace drog. Dále jsou v ekonomické části 

práce představeny nejzásadnější ekonomické dopady užívání drog a jejich prohibice, 

následované stručným přehledem vývoje ekonomického myšlení v této oblasti. Na analýzu 

ekonomických aspektů navazuje důkladný rozbor mezinárodní i české právní úpravy ve vztahu 

k drogám se zřetelem na trestněprávní normy a popis základních způsobů realizace 

protidrogové politiky v České republice. Analýza právní úpravy a protidrogové politiky je 

doplněna o srovnání hlavních přístupů vybraných zemí světa vůči drogám. Z tohoto srovnání 

lze vysledovat celkem čtyři převládající směry protidrogové politiky, kterými se státy 

v současnosti ubírají, od extrémně tvrdé represe, přes částečnou dekriminalizaci vybraných drog, 

až po progresivní přístup založený na snižování škod v důsledku užívání drog a na léčbě 

závislostí. V závěrečné části práce jsou poznatky získané v předchozích částech využity 

k nastínění základních výzev, které se objevují v souvislosti s prohibicí a legalizací drog. Celkově 

tak tato práce představuje komplexní analýzu všech podstatných ekonomických i právních 

aspektů drogové prohibice a legalizace, v čemž také spočívá její největší přínos. Nejdůležitějším 

závěrem, který z této analýzy vyplývá je, že prohibice v současné podobě není zcela účinným 

způsobem, jak dostat drogy po kontrolu. Příčiny neúspěchu drogové prohibice lze spatřovat 

v charakteristických vlastnostech drogového trhu, který nereaguje na státní zásahy očekávaným 

způsobem. Autor práce se proto zabývá myšlenkou státní regulace drog jako možným řešením 

drogové problematiky. Zároveň však zdůrazňuje důležitost prevence užívání drog a zabývá se 

možnostmi využití poznatků behaviorální ekonomie při snižování drogové poptávky. 

Klíčová slova: prohibice, legalizace, drogy 
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Abstract 

Drug prohibition has lasted for over a hundred years. In the last decade, however, more and 

more states are moving from restrictive drug policy to milder forms of drug regulation, including 

their partial legalization. This master's thesis is one of the first Czech studies that 

comprehensively deals with the prohibition and legalization of drugs from the perspective of 

law and economics. The main aim of this thesis is to analyze selected economic and legal aspects 

of current drug prohibition and possible legalization of drugs. Several methods have been used 

to achieve this objective, with the greatest emphasis being placed on the demand-supply analysis 

of the drug market, which is present in the economic part of this thesis. This analysis makes it 

possible to understand how drug market is affected by state interventions, why these 

interventions often fail or identify benefits of drug legalization. This is followed by description 

of the most significant economic implications of drug use and their prohibition. Consequently, 

the next section deals with a brief overview of the history of economic thought regarding drugs 

and prohibition. The analysis of economic aspects is followed by a thorough analysis of the 

international and Czech legislation with regards to drugs. The emphasis is placed on the criminal 

law and a description of the drug policies in the Czech Republic. The analysis of legislation and 

drug policies is completed by the comparison of the main approaches to drugs in selected 

countries. The analysis shows presence of four prevailing drug policies: from extremely harsh 

repression, through partial decriminalization of selected drugs, to a progressive approach based 

on reducing drug-related harm and addiction treatment. The final part of the thesis deals with 

the basic challenges that appear with respect to prohibition and legalization of drugs based on 

previous economic and legal findings. Overall, this master's thesis presents a complex analysis 

of all the important economic and legal aspects of drug prohibition and legalization, in which 

also lies its greatest contribution. The most important conclusion that results from this analysis 

is that prohibition in its current form is not an entirely effective way how to get drugs under 

control. The main cause of the inefficiency of drug prohibition primarily lies in the 

characteristics of the drug market, which does not respond to state interventions as expected. 

The author of the thesis therefore deals with the idea of state drug regulation as a possible 

solution to the drug problem. At the same time, however, the author stresses the importance of 
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prevention of drug use and addresses the possibilities of using findings of behavioral economics 

to reduce drug demand. 
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