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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice obchodu s drogami mezi Mexikem a USA 

ve 21. století. I když tyto země stojí na jiném konci drogového obchodního řetězce, obě se 

musejí vyrovnávat s jeho negativními dopady. Barack Obama zvolil k boji s tímto 

nelegálním obchodem strategii, která mění po dekády zavedenou represivní politiku. 

Mexický prezident Felipe Calderón se přiklonil naopak ke strategii přímé konfrontace 

s organizacemi pašující drogy. Jeho nástupce Enrique Peña Nieto přes sliby umírnění 

rozpoutané „drogové války“ v Calderónově strategii do určité míry pokračoval. Bakalářská 

práce zkoumá vládní taktiky těchto prezidentů a v závěru posuzuje jejich úspěšnost ve snaze 

vypořádat se s drogovou problematikou. Hlavním závěrem práce je zjištění, že obě země 

zvolily nedostatečně účinné strategie, neboť nezohledňovaly komplexitu obchodu s drogami 

a jeho provázanost s dalšími problematickými oblastmi. Zamýšlené dopady pak 

neodpovídaly původním záměrům. 

 

 

Annotation 

Main theme of this thesis is the drug trade between Mexico and the United States in 

the 21st century. Despite both countries standing at opposite ends of the drug trade chain, 

both sides feel its negative consequences. Having chosen a policy strategy that was in direct 

opposition to previous repressive policies, Barack Obama tried to set out on a new path. 

Felipe Calderón, however, chose direct confrontation with drug-smuggling organisations. 

Despite promises of a more restrained approach towards the „drug war“, his successor 

Enrique Peña Nieto followed largely in Calderón’s footsteps. The bachelor thesis focuses on 

government strategies the above mentioned presidents and concludes with an analysis of 

their successes as well as failures in their attempt to handle the drug trade issue.The main 

conclusion of this work is a finding that both countries did not apply sufficient strategies as 

they did not take into account the complexity of illegal drug market and its connectivity with 

other problematic areas/phenomenon. Subsequently, the impact did not correspond the 

original intention. 
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Úvod 

Téma války proti drogám jsem si vybrala především pro jeho aktuálnost. Je  jedním 

z často diskutovaných témat v globálním měřítku a dotýká se většiny států světa, ať už 

v menším, či větším rozsahu. Proto je vhodná reakce a možné řešení této problematiky 

důležitou otázkou, na kterou se jednotlivé státy snaží odpovědět jak samostatně, tak 

kooperací s ostatními zeměmi. K nutnosti kooperace přispívá provázanost a komplexnost 

drogového problému, neboť dotčené státy často stojí v různých pozicích 

v  obchodním řetězci s těmito látkami. Některé státy fungují jako hlavní vývozce drog, jiné 

jako tranzitní země, přes které toto zboží proudí. Jiné jsou naopak především plné uživatelů 

a spotřebitelů. 

K závažnosti tohoto tématu přispívá neustálý nárůst  drogově závislých a následky 

s tím spojené. Oproti roku 1990, kdy úmrtí způsobených užíváním drog bylo okolo 89 tisíc, 

číslo v roce 2016  vyšplhalo téměř na 144 tisíc.1 Světová zpráva o drogách z roku 2018 

publikovaná Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu poukazuje na expanzi obchodu s drogami 

(produkce kokainu a opia dosáhla rekordního množství) a na 60% nárůst úmrtí způsobených 

užíváním návykových látek mezi lety 2000–2015.2 

Odhadované procentuální zastoupení lidí trpících poruchou užívání drog (dle 

mezinárodní klasifikace nemocí je takovým člověkem uživatel, u kterého se po dobu 

minimálně jednoho měsíce vyskytly 3 a více indikátorů závislosti) v roce 2016 bylo 0,86 % 

světové populace. Ač toto číslo nemusí znít hrozivě, jedná se o 1 závislého na 116 lidí. Mezi 

státy, ve kterých je největší počet občanů s problémem užívání drog, se řadí Spojené státy 

americké (v roce 2016 drogovou závislostí trpěl 1 z 30 lidí).3 

USA se v drogovém obchodním řetězci nachází v roli spotřebitele. Obyvatelé USA 

jsou konzumenty drog dovážených převážně z Mexika nebo skrze něj. Tento nelegální 

obchod s sebou přináší vysoká zdravotní rizika.  USA se počet úmrtí způsobený 

předávkováním každoročně navyšuje. Spolu se narůstající poptávkou roste různorodost a 

                                                         
1 Hannah Ritchie a Max Roser, „Substance Use“, Our world in data, staženo 15. 3. 2019, 

https://ourworldindata.org/substance-use#drug-use-disorders 
2 „World Drug Report 2018: opioid crisis, prescription drug abuse expands; cocaine and opium hit record 

highs”, The United Nations Office on Drugs and Crime, staženo 23. 11. 2018, 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-crisis--prescription-

drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html. 
3 Hannah a Roser, „Substance Use“. 
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množství dovážených drog.4 Problém drogových látek v USA můžeme chápat jako důležité 

téma, které se dotýká většiny populace.   

Mexiko se kvůli svému statusu tranzitní země potýká s odlišnými problémy. 

Mezikartelové boje, které jsou součástí soupeření o moc v drogovém byznyse, a vznik 

nových, menších a násilnějších kartelů přispěly k eskalaci každodenního násilí. Rok 2017 

byl nejkrvavějším za posledních 20 let, kdy denně ve spojitosti s obchodem s drogami 

zemřelo 80 lidí .5 Peníze z drogového byznysu často slouží k uplácení policejních složek a 

potřebných politiků jak na území Mexika, tak na území USA.6 Obchod s drogami je zde i 

důležitým ekonomickým tématem, neboť peníze z prodeje drog slouží často jako jediný 

příjem pro řadu lidí z ekonomicky slabého obyvatelstva.7 

Mexiko a USA zvolily různé strategie, jak se s drogovým problémem vypořádat. 

Bývalý americký prezident Barack Obama zvolil odlišný přístup, než byl jeho předchůdci 

uplatňován. Na drogovou závislost se rozhodl více nahlížet jako na  zdravotní než kriminální 

problém.8 V Mexiku mezitím pokračovala strategie drogové války, jejíž podstatou se stala 

militarizace a nasazení armády ve snaze regulovat násilí na ulicích páchané drogovými 

kartely.9 

Kvůli provázanosti obchodu s drogami mezi těmito státy by zkoumání vládních 

strategií obou zemí mohla přinést odpověď na otázku, v čem obě strategie selhaly a kde se 

naopak ukázaly jako účinné. Hypotézou pro bakalářskou práci je, že obě strategie byly 

v plnění svých cílů spíše neúspěšné a že řešení tohoto komplexního problému leží jinde. 

Cílem této práce je popsat strategie obou zmiňovaných federálních celků. Konkrétně 

se zaměřuje na Obamovu strategii na boj s drogovým problémem a na strategie uplatňované 

v Mexiku během téměř stejného časového období (administrativa Felipe Calderóna 2006–

                                                         
4 Kilmer Beau, Jonathan P. Caulkins, Rosalie Liccardo Pacula a Peter H. Reuter, The U.S. Drug Policy 

Landscape: Insights and Opportunities for Improving the View, (Santa Monica/Arlington/Pittsburgh: RAND 

Corporation, 2012), 1–39, http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1q60vs. (staženo 10.7. 2018) 
5 David Marcial Peréz, „México cerarrá 2017 como el más violento en 20 años“, El País, 23. prosince 2017, 

https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1513997748_288693.html. 

„Drug violence blamed Mexico‘s record 29,168 murders in 2017“, The Guardian, 21. ledna 2018, 

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/21/drug-violence-blamed-mexico-record-murders-2017. 
6 Manny Fernandez a Mitchell Ferman, „El Chapo highlighted Mexican corruption, but drug money also 

lubricates U.S. borders“, New York Times, 18. února 2019, https://www.nytimes.com/2019/02/18/us/drugs-

crossing-border.html. 
7 Brianna Rennix a Nathan J. Robinson, „Death and the Drug War“, Current Affairs, 4. června 2018, 

https://www.currentaffairs.org/2018/06/death-and-the-drug-war. 
8 Timothy Pratt, „Obama:, Drug addiction is a health problem, not a criminal problem‘“, The Guardian, 30. 

března 2016, https://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/29/barack-obama-drug-addiction-health-

problem-not-criminal-problem. 
9 David Agren, „Mexico maeltstrom: how the drug violence got so bad“, The Guardian, 26. prosince 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/26/mexico-maelstrom-how-the-drug-violence-got-so-bad. 
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2012 a Enrique Peña Niety 2012–2018). Poté jsou v práci zvolené strategie komparovány na 

základě jejich úspěšnosti. Hlavní výzkumnou otázkou autorky je, proč obě země nedokázaly 

ve svých strategích uspět. Vedlejšími souvisejícími otázkami pak jsou, jakým způsobem se 

lišil Obamův přístup od předchozích administrativ, jak se změnil státní rozpočet, v čem se 

americká a mexická strategie lišila a proč Mexiko nedokázalo dlouhodobě řešit drogovou  

válku. 
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Metodologie práce, použitá literatura a zdroje 

Cílem bakalářské práce je poukázat na rozdílný přístup obou zemí a zhodnotit, jak 

byly schopné dodržet své národní strategie. Taktiky obou zemí reflektují aktuální stav 

v drogové problematice a navrhují prostředky, jakým negativní dopady obchodu s drogami 

zmírnit. Poukázáním na úspěšnost, potažmo neúspěšnost těchto strategií můžeme analyzovat 

vývoj tohoto obchodu a s tím spojené důsledky. Když se pak podíváme na výsledky obou 

strategií, lze analyzovat i důvody, které vedly k jejich selhání. 

Pro analýzu amerického přístupu k drogové problematice bylo v práci využito 

dokument Národní strategie na kontrolu drog z roku 2010 vydávána Úřadem národní 

politiky na kontrolu drog (ONDCP). Tato strategie si klade cíle na dobu 5 let, které mají 

sloužit k větší bezpečnosti a zdraví u americké veřejnosti ohrožené užíváním drog. Ač je tato 

strategie vydávána každoročně, ta první u každé administrativy jasně ukazuje směr, kterým 

se nově zvolený prezident v boji s drogovou problematikou hodlá vydávat. Také jednotlivé 

taktiky během prezidentovy administrativy jen aktualizují tu inaugurační a poukazují na 

progres v plnění cílů. Proto byla pro nastínění Americké protidrogové politiky vybrána 

Obamova první Národní strategie. 

Najít alternativu v Mexiku je komplikovanější, protože obchod s drogami je zde 

vnímán jinak, ne jak je tomu v USA. Není totiž tolik chápán jako zdravotní riziko, ale spíše 

jako problém bezpečnostní. Proto je problematika tohoto obchodu tématem, který se dotýká 

řady úřadů a orgánů. Dalším důvodem k fragmentaci této problematiky je dvojí způsob 

nahlížení na tento nelegální obchod. Vzhledem k tomu, že podnikání s drogami má v Mexiku 

mezinárodní přesah, může to být jak problém vnitřní bezpečnosti, tak i národní. Vnitřní 

bezpečností chápejme problém násilí na ulicích a uvnitř Mexika, národní bezpečností pak 

dopady obchodu s drogami na celé Mexiko a jeho mezinárodní angažmá.10 

Proto je boj s tímto nelegálním obchodem zodpovědností několika státních úřadů. 

Jsou jimi například Úřad pro národní obranu (SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional), 

Úřad námořnictva (SEMAL, Secretaría de Marina – Armada de México), Úřad veřejné 

bezpečnosti (SSP, Secretaría se Seguridad Pública) a kancelář generálního prokurátora 

(PGR, la Procuraduría General de la República). PGR a SSP se zabývají problémy, které 

jsou chápány jako otázky veřejné bezpečnosti, oproti tomu obchodu s drogami jakožto 

                                                         
10 Juan Carlos Montero Bagatella, „La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño 

de la política pública“, Perfiles Latinoamericanos 39 (2010): 1–13, 
https://www.researchgate.net/publication/308741836_La_estrategia_contra_el_crimen_organizado_en_Mexi

co_analisis_del_diseno_de_la_politica_publica. (staženo 26. 4. 2019) 
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národnímu problému se věnuje například Ministerstvo vnitra (SEGOB, la Secretaría de la 

Gobernación), SEDENA, SEMAL a další.11 

Klíčovými strategiemi vydávanými těmito úřady jsou: Národní rozvojový plán 

(PND, el Plan Nacional de Desarrollo), Národní program veřejné bezpečnosti (PNSP, el 

Programa Nacional de Seguridad Pública) a prohlášení prezidenta republiky (známé pod 

pojmem la lucha por la seguridad pública).12 Pro cíle této bakalářské práce byl využitl 

především Národní plán rozvoje v kombinaci s prohlášením prezidentů. Plány PND byly 

použity dva, jeden pro období 2007–2012 za Calderóna a druhý za Nieta 2013–2018. 

Důvodem výběru PND bylo především to, že pokrývají celé období daných administrativ 

(což například v případě Programu na národní bezpečnost tak není) a tedy nebylo třeba 

zkoumání více vydání. Zároveň jsou PND plány komplexním obrazem strategií jednotlivých 

administrativ, neboť se nesoustředí jen na bezpečnostní problematiku, ale pokrývají většinu 

oblastí působnosti státu. 

Vyhodnocení úspěšnosti těchto plánů je však komplikovanou záležitostí. PND 

v případě Calderóna obsahoval množství obecných cílů a jasně dané ukazatele jejich splnění 

(jako v případě strategie USA) zde nebyly. V případě Peña Niety však PND již obsahoval 

jasnější a měřitelnější cíle.  Vzhledem k obtížnému hodnocení bylo jako doplnění 

k mexickým strategiím použito článku právničky Diany Villiers Negroponte, bývalé členky 

Americké obchodní komory v Mexiku a expertkou zaměřující se na Mexiko a Střední 

Ameriku v programu zahraniční politiky na Brookings institutu (nezisková organizace sídlící 

v Washingtonu a věnující se veřejné politice). Negroponte definuje 5 kritérií, podle kterých 

lze mexický pokrok měřit. 

Naopak pro evaluaci americké strategie posloužil report od Diany Mauerové, 

ředitelky týmu pro vnitřní bezpečnost a spravedlnost ve vládním úřadu Spojených států pro 

odpovědnost (GAO, the Government Accountability Office), a jejích spolupracovníků, Drug 

Control Policy: Information on Status of Federal Efforts and Key Issues for Preventing Illicit 

Drug Use. Tento report, který vznikl roku 2017 v GAO a byl prezentován před Výborem 

pro dohled a vládní reformu, dokládá aktuálními čísly míru úspěšnosti plnění cílů Národní 

strategie na kontrolu drog z roku 2010 a stanovuje doporučení, jak lépe bojovat s drogovou 

problematikou v USA. Limitou reportu je fakt, že pochází opět z vládního zdroje, a tedy se 

zde nachází prostor ke skepticismu o jeho nestrannosti. Nicméně získat přesné a aktuální 

                                                         
11 Ibid., 10–15. 
12 Ibid., 15. 
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data k drogové problematice je náročné (obzvláště, jedná-li se o užívání nelegálních látek) a 

mnoho jiných zdrojů, věnujících se úspěšnosti strategie z roku 2010, obsahují buď informace 

nepřesné, nebo převzaté právě z reportu GAO. 

Pro vytvoření komplexního obrázku drogové problematiky bylo použito mnoho 

dalších zdrojů s relevantním zaměřením. Pro pochopení amerického přístupu bylo čerpáno 

z knihy The U.S. Drug Policy Landscape: Insights and Opportunities for Improving the 

View. Autory jsou Kilmer Beau, Jonathan P. Caulkins, Rosalie Liccardo Pacula a Peter H. 

Reuter. Všichni jsou autoři řady knih o drogové problematice nebo denně přispívají do 

odborných medicínských časopisů. Taktéž spolupracují s RAND Corporations, neziskovou 

výzkumnou organizací zabývající se veřejnou politikou. Kilmer Beau zde spoluřídí Centrum 

pro výzkum drogové politiky. Tato kniha umožňuje ucelený a daty podložený pohled na 

americký přístup k drogové problematice. Jejím limitem je ovšem charakteristika tématiky 

jen do roku 2012. 

Dalším použitým zdrojem byl oficiální archiv webové stránky Baracka Obamy 

během období jeho působení v Bílém domě (https://obamawhitehouse.archives.gov/). Zde 

je k nalezení archiv Úřadu pro národní politiku drogové kontroly, kde se nachází mnoho pro 

práci relevantních dokumentů, jedním z nich je například dokument National Drug Threat 

Summary 2015 z Oficiálních stránek amerického ministerstva spravedlnosti. 

Co se týče mexické strany, zde jsem se spoléhala především na odborné texty 

z neziskových nevládních organizací. Oficiální materiály jsou v případě Mexika často 

výrazně zkreslené a nepřesné, nebo dokonce chybí úplně. Webová stránka světové sítě 

International Drug Policy Consortium (IDPC), která sdružuje na 177 nevládních organizací, 

se zaměřuje na tematiku užívání, obchodu a produkci drog. V sekci věnované Latinské 

Americe se nachází mnoho přínosných odborných článků o obchodu s drogami v Mexiku. 

IDPC také publikuje reporty týkající se specifických přístupů k tomuto problému. Ve práci 

bylo využito například zprávy od Coriny Giacomello, Mexico: drug policy and security in 

the first 6 months of Enrique Peña Nieto Administration. 

Pro analýzu úspěšnosti mexických strategií bylo použito článku právničky Diany 

Villiers Negroponte, bývalé členky Americké obchodní komory v Mexiku a expertkou 

zaměřující se na Mexiko a Střední Ameriku v programu zahraniční politiky na Brookings 

institutu (nezisková organizace sídlící v Washingtonu a věnující se veřejné politice). 

Negroponte definuje 5 kritérií, podle kterých lze progres měřit. 

Jako další zdroje pro měření efektivity Mexika v boji s obchodem s drogami je 
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Mexický mírový index. Ten je reportem založeným na Globálním mírovém indexu, od roku 

2007 každoročně vydávaným reportem o míru Institutem pro ekonomiku a mír (the Institute 

for Economics and Peace). Pro jeho doplnění byl použit Celosvětový index svobody tisku, 

publikovaný stránkou Reporters Without Borders. Tato nevládní organizace se sídlem 

v Paříži se od roku 1985 věnuje cenzuře především v novinářském prostředí. 

Zpráva Reducing Drug Violence in Mexico: Options for Implementing Targeted 

Enforcement, publikována díky federálnímu fondu Ministerstva spravedlnosti Spojených 

států, je použita pro další pohled na drogový problém v Mexiku a pro nastínění perspektivy 

americko-mexické spolupráce v boji s obchodem s drogami.  

Pro získání statistických dat ke komparativní druhé části práce bylo použito portálů 

Latinobarómetro a https://www.statista.com. Zde se nachází většina dat a grafů potřebných 

pro porovnání výsledků jednotlivých vládních strategií. Latinobarómetro je soukromou 

databází se sídlem v Chile, která na svých stránkách deklaruje nezávislost na jakýchkoliv 

jiných externích institucích. Portál Statista je přes deset let fungující německý portál 

existující ve 4 světových jazycích. K objektivnosti portálu může přispívat fakt, že je 

financován klienty a není závislý na dotacích. 

Pro plné pochopení práce je důležité definovat pojem „drogy“. V rámci této práce 

budou za drogy považovány látky, které jsou ve Spojených státech amerických považovány 

za ilegální nebo jsou to látky legální, ale zneužité k nelékařskému účelu (například léky na 

předpis). Alkohol a tabákové výrobky tedy nejsou do práce zahrnuty. Podle federálního 

práva v USA je za drogu považována kontrolovaná substance. Za nelegálně užívánédrogy 

pak americký zákon chápe užívání, vlastnění či distribuci drog/y, která je dle aktu na 

kontrolu substancí nezákonná (viz the Controlled Substance Act).13 

Některé látky jsou zakázané na federální úrovni, ale legální na státní – příkladem 

může být marihuana.14 Tato práce využívá především federální zákon, a tedy v některých 

státech legální substance (nebo do určité míry legální) budou v práci považovány za 

nelegální látky. 

 

                                                         
13 „42 U.S. Code § 12210. Illegal use of drugs“, the Legal Information Institute, Cornell Law School, staženo 

16. 3. 2019, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/12210. 
14 German Lopez, „Marijuana is illegal under federal law even in states that legalize it“, Vox, 14. listopadu 

2018, https://www.vox.com/identities/2018/8/20/17938372/marijuana-legalization-federal-prohibition-drug-

scheduling-system. 
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Historické pozadí obchodu s drogami mezi USA a Mexikem 

Obchod s drogami mezi Mexikem a USA se stal významným fenoménem. Jeho 

počátky je možné sledovat minimálně od začátku 20. století. Již v 19. století bylo užívání 

drog v USA na denním pořádku ipřes upozornění, že některé substance mohou vést k 

závislosti. Hlavními konzumenty byly hlavně majetné ženy, zranění vojáci a chudší 

minoritní skupiny (především Mexičané, Číňané a další). Ke konci 19. století bylo na 3 % 

občanů USA závislá na morfinu.15 

K rozšíření užívání drog nejspíše přispěla legalita jejich užívání – dostupnost většiny 

drog nebyla nijak zákonem omezena. Změna přišla s rokem 1906 a zákonem o povinných 

informacích o obsahu narkotik na obalech léků. Roku 1909 následovala první mezinárodní 

konference na téma obchodu a kontroly opia, mezi jejíž iniciátory se řadily právě USA. 

Regulace obchodu s drogami a jejich užívání vedly k přesunu těchto látek na černý trh. Ten 

se v průběhu 20. století v USA rozrůstal se vznikem nových opatření k omezení obchodu s 

drogami.16 

Po druhé světové válce se výrazně zvýšila americká poptávka pro drogách a 

vzhledem k nízké spotřebě na území Mexika tak vývoz do Spojených států byl logickým 

důsledkem. Pomohly k tomu i geografické podmínky, neboť USA od Mexika odděluje 2000 

mil dlouhá hranice, která poskytovala mnoho příležitostí, jak ilegální drogový převoz 

provést.17 

S růstem obchodu s drogami se během 60. a 70. let stupňoval i tlak ze Spojených 

států. To fakticky vedlo k počátku války proti drogám. V 80. letech spolu s příchodem 

administrativy Ronalda Reagana došlo k zintenzivnění války. Jeho příklad následoval další 

americký prezident, George H. W. Bush. Za jejich administrativ došlo k navýšení dotací 

směřujících do zemí exportujících drogové látky a zároveň ke zpřísnění užívání a distribuce 

drog v USA.18 

Mexiko k růstu sítě drogových kartelů přistoupilo zesílením represivního přístupu – 

                                                         
15 Gabriela Recio, „Drugs and Alcohol: US prohibition and the Origins of the Drug Trade in Mexico, 1910–

1930“, Journal of Latin America Studies 34, č. 1 (2002): 21–42, https://www.jstor.org/stable/3875386. (staženo 

16. 3. 2019) 
16 Recio, „Drugs and Alcohol“. 
17 Aileen Teague, „The Drug Trade in mexico“, Oxford Research Encyklopedia of Latin American History, 

srpen 2016, 

http://latinamericanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-

9780199366439-e-230?print=pdf. 
18 Juan D. Lindau, „The Drug War's Impact on Executive Power, Judicial Reform, and Federalism in 

Mexico." Political Science Quarterly 126, č. 2 (2011): 177–182, http://www.jstor.org/stable/23056990. 

(staženo 17. 3. 2018) 
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od 70. let 20. století posílila svou pozici armáda. Využití armády jakožto represivního 

aparátu se pro její autonomní status a disciplinovanost mohlo zdát jako bezpečnější řešení 

než využití federální policie. Nicméně posílení militarizovaných složek spolu s narůstajícími 

střety s drogovými kartely vedlo k eskalaci konfliktů. Další reakcí na obchod s drogami bylo 

navýšení pravomocí centrální vlády pro zachování bezpečnosti státu.19 

Rozbití kolumbijského drogového kartelu v 90. letech 20. století bylo milníkem ve 

vztazích mezi USA a Mexikem. Mexické kartely převzaly dřívější roli kolumbijských 

organizací a nelegální obchod s drogami do USA natolik zintenzivnil, že si Mexiko zajistilo 

pozici předního dodavatele. Spolu s rostoucí profitabilitou drogového obchodu však vzrostlo 

i násilí mezi kartely. To bylo spojené se snahou uchránit si svůj podíl ve výhodném byznyse 

a získat co nejlepší trasy pro převoz drog do USA. Ke konci 20. století se tak významným 

problémem v Mexiku stala i korupce, která drogovým kartelům sloužila k pojištění si 

spolupráce místních autorit.20 

Na začátku 21. století bylo zřejmé, že Mexiko je hlavním importérem drog do USA. 

Zároveň se stalo důležitou tranzitní zemí pro latinskoamerické státy exportující drogy. Tento 

distributorský charakter země je pro drogové kartely důležitější než její pozice jako 

producent drog.21 Odhadované roční příjmy mexických drogových kartelů činily 19–29 

miliard dolarů.22 Téměř 40 tisíc lidí bylo v roce 2000 zadrženo americkým Národním 

úřadem pro kontrolu obchodu s drogami (DEA, Drug Enforcement Administration) a okolo 

83 % Američanů se obávalo drogového problému.23 

  

                                                         
19 Ibid., 182–186. 
20 June S. Beittel, „Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations,“ Federation of American 

Scientists (FAS), 3. července 2018, https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf. 
21 Recio, „Drugs and Alcohol“. 
22 „United States of America – Mexico: BI national ciminal proceeds study“, Official Website of the 

Department of Homeland Security, staženo 10. 3. 2019, https://www.ice.gov/doclib/cornerstone/pdf/cps-

study.pdf 
23 Jeffrey M. Jones, „In U.S., 65 % Say Drug Problem ´Extremely‘ or ´Very Serious‘,” Gallup, 28. října 2016, 

https://news.gallup.com/poll/196826/say-drug-problem-extremely-serious.aspx. 

„Drug Abuse Statistics,” Drug Abuse, staženo 20. 12. 2018, https://drugabuse.com/library/drug-abuse-

statistics/. 



18 

 

Barack Obama a strategie USA za jeho administrativy 

Pro pochopení Obamova odlišného přístupu k drogovému problému je nutné nejdříve 

nahlédnout do období vlády předchozího prezidenta George W. Bushe. S jeho zvolením se 

moc přesunula z rukou demokratů k Republikánské straně. Bush nicméně využil obdobný 

model militarizace a trestů, jako byl uplatňovaný Richardem Nixonem, Ronaldem 

Reaganem či demokratem Billem Clintonem.24 

Bush představil Národní strategii pro kontrolu drog (NDCS, National Drug Control 

Strategy, vydávána Úřadem národní politiky kontroly drog) rok po svém zvolení, v únoru 

2002. Během svého proslovu přislíbil zařazení drogové problematiky mezi priority národní 

agendy a poukázal na obchod s drogami jakožto hlavní příjem pro teroristické organizace. 

Vzhledem k silně protiteroristickém narativu americké vlády po teroristickém útoku 11. září 

2001, mělo toto spojení sloužit jako ospravedlnění pro vyčlenění 19 miliard z federálního 

rozpočtu na boj s obchodem s drogami.25 

Jako cíle si zvolil snížit množství dovážených drog do USA, zmenšit poptávku a 

poskytnout případnou léčbu. Militarizace byla klíčovou součástí zvolené politiky. Jednou 

z jejích podob bylo zvýšení počtu kontrol provedených zvláštními zásahovými jednotkami 

SWAT či zvýšení investic do Mexika na podporu války proti drogám.26 

Poslední strategie publikovaná za Bushe si jako hlavní 3 pilíře stanovila zabránění 

užívání drog, uzdravení uživatelů a narušení nelegálního obchodování s drogami 

Požadovaný rozpočet na rok 2009 byl 14,1 miliard dolarů. Největší část rozpočtu byla určena 

na uplatňování zákazu drog a vnitrostátní vymáhání práva. Snížení se dočkaly rozpočty na 

léčbu, mezinárodní spolupráci a prevenci.27 

Zvolení Baracka Obamy do funkce amerického prezidenta s sebou neslo řadu 

očekávání. Do té doby uplatňovaná politika snažící se o redukci nabídky drog měla být 

vystřídána za redukci samotné poptávky v USA.28 I přes oblíbenost zahraniční represivní 

                                                         
24 German Lopez, „How Obama quietly reshaped America’s war on drugs,” Vox, 19. ledna 2017, 

https://www.vox.com/identities/2016/12/19/13903532/obama-war-on-drugs-legacy. 
25 „President Bush announces Drug Control Strategy,” The U.S. Department of State (archive), staženo 20. 12.  

2018, https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/8451.htm 
26 „A Brief History of the Drug War,” Drug Policy Alliance, staženo 26. 12. 2018, 

http://www.drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war. 

„Timeline: Mexico‘s drug war politics,” Al Jazeera, 9. října 2012, 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/06/2012615121739767510.html. 
27 „National Drug Control Strategy: FY 2009 Budget Summary“, National Drug Control Strategy, The Official 

Website of the White House – President Barack Obama (archiv), staženo 11. 3. 2019, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/policy-and-research/ndcs. 
28 Kryštof Kozák et al., Zahraniční politika USA na začátku 21. století (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 

(AMO), 2009), 241–243. 

http://www.drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war


19 

 

politiky u amerických občanů se nově zvolený prezident rozhodl přistupovat k drogám jako 

k zdravotnímu problému. Poukázal tak na nadměrné zaměření předešlých protidrogových 

strategií na kriminalizaci drogového užívání.29 

Národní strategie na kontrolu drog a transformace rozpočtu 

Zaměření Baracka Obamy na drogový problém jako spíše na zdravotní otázku bylo 

znát již v prvním rozpočtu pro Národní strategii pro kontrolu drog. Prevenci byla věnována 

mnohem větší pozornost než za předchozího prezidenta, především pak předcházení 

závislosti mladých lidí. K tomu mělo sloužit vytvoření iniciativ na komunitní úrovni 

zaměřených na drogovou prevenci, národní mediální protidrogová kampaň (ve školách, na 

pracovištích, v občanských organizacích a komunitách) či hlubší výzkum užívání drog 

mladými lidmi. Národní strategie si také jako cíl kladla užší spolupráci mezi zdravotnickými 

a bezpečnostními organizacemi a zamezit přítomnosti drog u řidičů.30 

Nová národní strategie obsahovala dva hlavní cíle na dobu 5 let. Jako první hlavní 

cíl bylo omezení spotřeby nelegálních drog. Konkrétními měřitelnými kroky mělo být 

snížení 30denní prevalence užívání drog o 15 % pro občany ve věku 12–17 let a o 10 % pro 

ty ve věku 18–25 let, 15% redukci chronických uživatelů drog a 15% snížení celoživotní 

prevalence užívání drog mezi studenty 8. ročníků školy, kteří již vyzkoušeli drogy, alkohol 

nebo tabákové výrobky. Jako kroky pro dosažení druhého hlavního cíle, zmírnění následků 

drogové závislosti, bylo určeno snížení počtu úmrtí ve spojení s užíváním drog o 15 %, 15% 

redukce morbidity ve spojitosti s užíváním drog a 10% snížení řízení automobilu pod vlivem 

drog.31 

K redukci drogové závislosti a jejích dopadů měly dle nové strategie pomoci i 

programy zaměřené na monitorování zneužívání léků na předpis.32 Obama tímto nejspíš 

reagoval na vzrůstající trend užívání těchto medikamentů. V časovém rozmezí od roku 2004 

do 2008 byl dle Centra pro kontrolu nemocí a prevenci zaznamenán 111% nárůst návštěv 

pohotovosti kvůli předávkování analgetiky na bázi opioidů bez lékařského předpisu. Od roku 

2005 navíc počet úmrtí spojených s užitím léků na předpis překročil množství úmrtí 

                                                         
29 Kathleen Kingsbury, „Obama: Drugs Should Be Treated as a ‚Public Health Problem‘“, Open Society 

Foundations, 28. ledna 2011, https://www.opensocietyfoundations.org/voices/obama-drugs-should-be-

treated-public-health-problem. 
30 „2010 National Drug Control Strategy: Executive Summary“, National Drug Control Strategy, The Official 

Website of the White House – President Barack Obama (archiv), staženo 11. 3. 2019, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/policy-and-research/ndcs. 
31 Ibid., 1. 
32 Ibid., 2. 
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způsobených ostatními narkotiky dohromady.33 

 Vývoj nových léků a dostupná léčba měly sloužit pro již závislé uživatele drog. Jako 

jedna z překážek k uzdravení byla identifikována nedostupnost léčebných prostředků. 

Podpora léčebných center (v podobě komunitních středisek či přímo u rodiny) mělo také 

vést k úspěšnějšímu vyléčení. Uzdravení v komunitním prostředí (v podobě výstavby 

zdravotních center, podpory zotavovacích programů či podpůrných skupinových terapií) 

bylo jedním z ústředních témat v Obamově strategii pro boj se závislostí.34 

Dalším cílem Obamovy strategie pro boj s obchodem s drogami bylo snížit tresty ve 

spojení s narkotiky. Předchozí strategie byly založené na silné kriminalizaci obchodu a 

užívání drog. Administrativa George W. Bushe spolu se svou militarizací toho byla 

ukázkovým příkladem.35 Obama navrhl několik metod, jak předejít uvěznění pro řadu 

deliktů. Jednou metodou byla alternativa k vězení v podobě speciálních soudů, které by se 

zaměřovaly na případy spojené s drogami. Další zvolenou metodou byla supervize nad 

propuštěnými uživateli narkotik. Dohled měl být v podobě testování na přítomnost drog pro 

zamezení recidivity, dohled soudu nad chronickými uživateli drog, a pomoc v návratu do 

běžného života bez drog (pomoc při hledání práce, bydlení atd.). Podpora kooperace mezi 

komunitními organizacemi a donucovacími orgány měla přispět k zmenšení nelegálních 

aktivit spojených s  obchodem s drogami.36 

Nedílnou součástí strategie proti drogám byl boj s organizacemi pašujícími drogy 

(DTOs, Drug Trafficking Organizations). Toho se mělo docílit skrze posílení federální 

podpory uplatňování práva a kontroly jižní hranice USA (the Southwest Border 

Counternarcotics Strategy). Kontrola jižní hranice je klíčová nejen pro pašování drog do 

USA. Slouží i jako trasa pro zbraně a peníze putující z USA do Mexika.37 

 Dalším krokem pro omezení nelegálních operací DTOs mělo být přerušení prodeje 

léků na předpis kriminálními organizacemi. Odhalení a zničení tajných laboratoří 

(především na výrobu metamfetaminu a pěstování marihuany) bylo dalším způsobem, jak 

čelit nelegálnímu obchodu s narkotiky.38 Důvodem byl pravděpodobně vzrůstající trend 

výroby metamfetaminu, který v době nástupu Baracka Obamy byl podpořen zákazem 

                                                         
33 Beau, Caulkins, Pacula a Reuter, The U.S. Drug Policy Landscape, 1–39. 
34 „2010 National Drug Control Strategy: Executive Summary“. 
35 „A Brief History of the Drug War”. 
36 „2010 National Drug Control Strategy: Executive Summary“. 
37 Ibid., 3. 
38 Ibid. 3–4. 
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mexického importu pseudoefedrinu, látky nezbytné pro tvorbu metamfetaminu.39 

Součástí Obamovy strategie bylo posílení mezinárodní spolupráce v boji s obchodem 

s drogami. K tomu mělo sloužit sdílení vědomostí o DTOs a technická podpora do zemí 

ohrožených obchodem s drogami. Zvýšení a zlepšení informovanosti a získání přesných a 

aktuálních dat bylo dalším z cílů.40 

Obamův rozpočet pro Národní strategii pro kontrolu drog pro rok 2010 v podobě 

24,620 miliard dolarů byl téměř o čtvrt miliardy nižší než rozpočet schválený za George W. 

Bushe (viz tabulka rozdělení federálního rozpočtu pro kontrolu drog). Rozdělení rozpočtu 

na redukci poptávky a redukci nabídky bylo téměř stejné. Rozdíl však lze nalézt v rozdělení 

uvnitř těchto dvou částí. V rámci redukce poptávky bylo v Obamově rozpočtu více peněz 

určeno na léčbu než na prevenci, ač prevence byla ústředním cílem nové strategie. 

Přerozdělení v rámci rozpočtu pro redukci poptávky se výrazněji lišilo v částce určené na 

vynucování vnitrostátního práva, kde došlo ke snížení.41 

  

                                                         
39 „10 years of meth lab explosions“, Drug Abuse, staženo 10. 3. 2019, https://drugabuse.com/featured/10-

years-of-meth-lab-explosions/.  
40 „2010 National Drug Control Strategy: Executive Summary“. 
41 „FY 2016 Budget and Performance Summary“, National Drug Control Strategy, The Official Website of the 

White House – President Barack Obama (archiv), staženo 16. 3. 2019, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/policy-and-research/ndcs. 

https://drugabuse.com/featured/10-years-of-meth-lab-explosions/
https://drugabuse.com/featured/10-years-of-meth-lab-explosions/
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Historický vývoj federálního rozpočtu na kontrolu drog (v milionech dolarů) 

Fiskální rok 2009 2010 2013 2016 

Léčba 7208,7 7544,5 7888,6 10960,5 

Prevence 1954 1566,4 1274,9 1381,9 

Finální částka 

věnovaná redukci 

poptávky 9162,7 9110,9 9163,5 12342,4 

          

Vymáhání 

vnitrostátního 

práva 9470 9252,5 8850 9736,6 

Uplatňování 

zákazu drog 3699,2 3662,4 3940,6 3880,3 

Mezinárodní 

spolupráce 2532,6 2595 1848,5 1613 

Finální částka 

věnovaná redukci 

nabídky 15701,8 15509,9 14639,1 15229,9 

Zdroj: FY 2016 Budget and Performance Summary“, National Drug Control Strategy, The Official Website of the 

White House – President Barack Obama (archiv), staženo 16. 3. 2019, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/policy-and-research/ndcs. 

 

Během prvního funkčního období Baracka Obamy je možné pozorovat nejdříve 

snižování rozpočtu na Národní strategii pro kontrolu drog, pak menší zvýšení a následný 

výraznější pokles v rozpočtu pro rok 2013 (poslední rozpočet schválený ještě v prvním 

funkčním období Obamy). V druhém funkčním období Baracka Obamy došlo k výraznému 

zvýšení rozpočtu. Na rozdíl od předchozího období je růst rozpočtu konstantní. Dalo by se 

tedy usuzovat, že v druhém funkčním období věnoval bývalý prezident více pozornosti 

drogovému problému.42 

Vzhledem k tomu, že Obama chtěl zvolit přístup k drogové problematice k jakožto 

zdravotní záležitosti než kriminální, je v postupném přerozdělování rozpočtu také 

pozorovatelný trend postupného zvyšování části rozpočtu věnované redukci poptávky, tedy 

                                                         
42 Ibid., 24. 
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léčbě a prevenci. Tato tendence je výraznější v druhém funkčním období, což může být 

podpořeno faktem navýšení celkového rozpočtu pro Národní strategii pro kontrolu drog. 

V první strategii schválené Obamou bylo rozdělení 37 % pro redukci poptávky k 63 % na 

redukci nabídky.43 Oproti tomu na konci jeho druhého funkčního období byl požadovaný 

rozpočet pro rok 2017 50,9 % ve prospěch redukce poptávky oproti 49,9 % na redukci 

nabídky.44 

Konstantní růst je též pozorovatelný u přerozdělení uvnitř rozpočtu pro omezení 

poptávky. U financí vyhrazených pro léčbu docházelo ke konstantnímu růstu, u prevence 

tento trend pozorovatelný není. Léčba tedy byla za Obamovy administrativy nejspíš 

důležitější než samotná prevence. V rámci druhé kategorie, financí určených na redukci 

nabídky, je pozorovatelný pokles částky určené na mezinárodní spolupráci.45 

 

Spolupráce s Mexikem 

 Důležitou součástí Národní strategie na kontrolu drog byla mezinárodní spolupráce. 

Jedním z cílů strategie pro rok 2010 bylo větší zaměření na kooperaci na západní polokouli 

a vytvoření iniciativ, které by k tomu napomohly.46 

Snad nejvýznamnější pro spolupráci s Mexikem byla Iniciativa z Méridy. Ta byla 

uvedena v platnost ještě za předchozí Bushovy administrativy roku 2008. V rámci této 

Iniciativy měla americká vláda dodat vybavení, výcvik a poskytnout potřebnou asistenci pro 

boj se zahraničními nelegálními organizacemi, které podvracely bezpečnost USA. Kromě 

Mexika se Iniciativa zabývala ještě Haiti, Dominikánskou republikou a Střední Amerikou. 

Její vznik měl napomoci k plnění vnitrostátních cílů. S úspěchem angažovaných států proti 

kriminálním organizacím mělo být dosáhnuto redukce americké poptávky po drogách.47 

S nástupem Baracka Obamy vyplynula otázka, zda s Iniciativou z Méridy 

pokračovat, či ji ukončit. Doba, po kterou byl schválen 3letý rozpočet, se chýlila ke konci. 

Obama se rozhodl v udržované spolupráci pokračovat, ovšem za cenu mírných úprav. 

Priority Iniciativy byly rozdělené do 4pilířové struktury, která byla tvořenakrátkodobými a 

                                                         
43 Ibid., 24. 
44 „FY 2017 Budget and Performance Summary“, National Drug Control Strategy, The Official Website of the 

White House – President Barack Obama (archiv), staženo 16. 3. 2019, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/policy-and-research/ndcs. 
45 „FY 2016 Budget and Performance Summary“. 
46 „2010 National Drug Control Strategy: Executive Summary“. 
47 „The Merida Initiative,” The U.S. Department of State (archive), staženo 18. 3. 2019, https://2001-

2009.state.gov/r/pa/scp/2008/107912.htm. 

„Mexico: Evolution of Mérida Initiative, 2007–2019“, Federation of American Scientists, Congressional 

Research Service, staženo 1. 12. 2018, https://fas.org/sgp/crs/row/IF10578.pdf. 

https://2001-2009.state.gov/r/pa/scp/2008/107912.htm
https://2001-2009.state.gov/r/pa/scp/2008/107912.htm
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dlouhodobými cíli (přerušení a zničení kriminálních organizací, institucionalizace právního 

státu, vytvoření hranice 21. století a vytvoření silné a odolné komunity).48 

První rozpočet Iniciativy z roku 2008 vyčleňoval 400 miliónů dolarů na podporu 

Mexika a 65 milionů dolarů na podporu Centrální Ameriky, Haiti a Dominikánské 

republiky.49 Během Obamovy administrativy se však vyčleněné finance na podporu Mexika 

začaly výrazně snižovat. V roce 2012 byl rozpočet 281,8 milionů dolarů, v roce 2016 již jen 

139 milionů dolarů. Na druhou stranu rozpočet věnovaný zemím Centrální Ameriky skrze 

Iniciativu rostl. Schválený rozpočet pro rok 2016 byl 750 milionů dolarů.50 

Důvodů ke změně v rozdělení rozpočtu Iniciativy může být mnoho, od amerického 

nezájmu o situaci Mexika až po zvolení jiné metody. Eric L. Olson ve svém reportu o 

bezpečnostních vztazích mezi USA a Mexikem poukazuje na zvolení nové strategie mezi 

Obamou a mexickým prezidentem Enriquem Peñem Nietem, a to v podobě vytvoření 

Skupiny bilaterální bezpečnostní kooperace (Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad, 

GBCS), jejíž cílem je na základě sdílené zodpovědnosti bojovat proti obchodu s drogami, 

kriminalitě a za kybernetickou bezpečnost.51 

Přesto Iniciativa z Méridy zůstávala důležitým nástrojem pro ovlivňování 

vnitrostátního dění v Mexiku. Jako příklad může být snížení financí pro mexickou policii a 

armádu. Toto omezení financování mělo posloužit jako nátlak na mexickou vládu, aby 

dohlédla na dodržování lidských práv, z jejichž porušování byly mexické bezpečnostní 

složky Spojenými státy obviňovány.52 

 

                                                         
48 Eric L. Olson, „The Evolving Mérida Initiative and the Policy of Shared Responsibility in U.S.-Mexico 

Security Relations“, Wilson Center, staženo 18. 3. 2019, 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/the_evolving_merida_initiative_and_the_policy_of_shared_r

esponsiblity_in_u.s.-mexico_security_relations_0.pdf. 
49 „The Merida Initiative”. 
50 Olson, „The Evolving Mérida Initiative“, 7., 19. 

Clare Ribando Seelke a Kristin Filkea, „U.S-Mexican security cooperation: The Mérida Initiative and Beyond“, 

Federation of American Scientists, Congressional Research Service, staženo 7. 4. 2019, 

https://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf. 
51 Olson, „The Evolving Mérida Initiative“, 20. 
52 Ibid., 16–18. 

Joshua Partlow, „U.S. blocks some anti-drug funds for Mexico over human rights concerns“, The Washington 

Post, 18. října 2015, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-blocks-some-anti-drug-funds-

for-mexico-over-human-rights-concerns/2015/10/18/8fa3925e-710b-11e5-ba14-

318f8e87a2fc_story.html?utm_term=.c6b04f30d00f. 

 „Mexico: Evolution of Mérida Initiative, 2007-2019“. 

Sabrina Siddiqui, „US cuts millions in Mexico cartel-fighting aid amid human rights concerns“, The Guardian, 

20. října 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/oct/19/us-mexico-drug-cartel-aid-human-rights. 

(staženo 30. 6. 2018) 
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Výsledky zvolené strategie 

Obamova strategie na boj s drogovou problematikou a vytyčené cíle v první strategii 

jeho administrativy se dle řady médií nepodařilo splnit. Podle neziskové organizace Drug 

Policy Alliance (DPA) strategie selhala. Část rozpočtu věnovaná redukci nabídky nesplnila 

svůj účel a kromě zbytečných nákladů byla i destruktivní. Užívání drog bylo přes 

uplatňování Národní strategie levnější a dostupnější. Dle DPA by finance byly ušetřeny, 

kdyby bylo více investováno do kvalitní léčby drogové závislosti.53 

Strategie na redukci poptávky byla dle Drug Policy Alliance také neúspěšná. 

Federální programy na podporu prevence (národní mediální protidrogová kampaň a 

vzdělávací program na odolnost vůči drogové závislosti) nejen že nesplnily svůj účel, ale 

byly také vysoce nákladné. Jako příklady těchto neúspěšných kampaní DPA uvádí 

pokračování programu DARE (Drug Abuse Resistance Education program) či mediální 

kampaň zaměřenou na mladé (The National Youth Anti-Drug Media Campaign). 54 

Podle DPA finance určené z rozpočtu na léčbu proudily i do trestního systému. 

Přitom zmírnění kriminalizace užívání drog bylo jedním z cílů Obamovy strategie. Drogové 

soudy, které k redukci kriminalizace měly přispět skrze zmírnění frekvence věznění lidí, svůj 

cíl také nesplnily. DPA také poukázala na plýtvání financemi na léčbu i v jiných případech, 

například při snaze donutit zadržené osoby léčbě. Na zadržené osoby, i pro sebemenší 

přestupek (například držení malého množství marihuany), by neměl být vyvíjen nátlak na 

léčbu – peníze by se místo toho daly investovat na závažně drogově závislé osoby.55 

Podle Institutu pro sociální výzkum se množství uživatelů marihuany během období 

2009 až 2016 nepřerušovaně zvyšovalo. K největšímu navýšení došlo během 2. 

administrativy Obamy. Počet lidí, kteří vyzkoušeli nelegální drogu – metamfetamin, heroin, 

crack, kokain či extázi – se během stejného období ve všech případech navýšil. Na druhou 

stranu množství zařízení, kde byla možná léčba drogové závislosti, se od roku 2009 z 13 513 

zvýšilo v roce 2016 na 14 399.56 

I přes navýšení počtu zařízení byla státní léčba pro mnohé nedostupná. Příkladem 

může být příběh 45leté Tracy ze San Diega. Kvůli zlomenému kotníku jí byly předepsány 

léky na tlumení bolesti na bázi opioidů. Tracy se postupně stala na lécích závislá a její 

                                                         
53 „The Federal Drug Control Budget“, Drug Policy Alliance, staženo 10. 12. 2018, 

http://www.drugpolicy.org/resource/federal-drug-control-budget. 
54 Ibid., 2. 
55 Ibid., 2. 
56 „Drug Use and Abuse, Statistics, Trends and Data (2018)“, iSUM, staženo 17. 3. 2019, 

https://isum.com/drug-use-statistics/#tab-con-19. 
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ošetřující lékař z pochopení navyšoval množství předepsaných léků. Později pro menší 

úplatek. Kvůli své závislosti skončila Tracy na ulici a na silnějších drogách, například 

heroinu. Když se pokoušela o několik let později vyhledat léčbu, nebylo kde. Státních 

zdravotních center v San Diegu bylo málo a ve všech byla dlouhá čekací listina. Léky byly 

drahé, a tak pro ni nedostupné. Nakonec Tracy našla pomoc u charitativního křesťanského 

společenství Saint Vincent de Paul a vyléčila se.57 

Dostupnost léčby je stále v USA velkým problémem. Ač značná část rozpočtu 

Národní strategie byla vyčleněna na léčbu, léky jsou stále velmi drahou komoditou. 

Americké farmaceutické společnosti vydělaly milióny s mnohonásobkem ceny za léky než 

jinde po světě. Zásah ze strany státu v podobě tlaku na snížení cen léků (jako se tomu děje 

v jiných státech po světě) mohl pomoci.58 Nicméně někteří poukazují na Obamovu nevoli 

s těmito společnostmi nekompromisně vyjednávat. Místo toho nahlíží na Obamovu politiku 

jako ovlivněnou farmaceutickou lobby.59 

  

                                                         
57 Michelle Freeman, v osobním rozhovoru s autorem, 5. dubna 2019. 
58 David Belk a Paul Belk, „The Pharmaceutical Industry“, True Cost of Health Care, staženo 8. 4. 2019, 

http://truecostofhealthcare.org/the_pharmaceutical_industry/. 
59 Brett Norman a Sarah Karlin-Smith, „The one that got away: Obamacare and the drug industry“, Politico, 

13. července 2016, https://www.politico.com/story/2016/07/obamacare-prescription-drugs-pharma-225444. 

http://truecostofhealthcare.org/the_pharmaceutical_industry/
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Národní strategie na kontrolu drog 2010: cíle a pokrok k červenci 2017     

Cíle: 2009 2015 

Snížení 30denní prevalence užívání drog mezi občany ve věku 12–17 let o 15 % 10,10% 8,60% 

Snížení celoživotní prevalence užívání drog, tabák. výrobků či alkoholu mezi 

studenty 8. ročníků o 15 %* 19,90% 16,90% 

Snížení 30denní prevalence užívání drog mezi občany ve věku 18–25 let o 10 % 21,40% 19,30% 

Snížení počtu chronických uživatelů drog o 15 %** 2,7/1,5/16,2/1,8 2,3/1,3/13,8/1,5 

* Uvedená data jsou omezena jen na nelegální drogy 

** Data jsou uvedena v milionech a v tomto pořadí:  kokain/heroin/marihuana/metamfetamin 

Zdroj: Diana Mauer, „Drug Control Policy: Information on Status of Federal Efforts and Key Issues for Preventing Illicit 

Drug Use. Testimony before the Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives“, United 

States Government Accountability Office, staženo 17. 3. 2019, https://www.gao.gov/assets/690/686124.pdf.  

 

Podle zprávy Úřadu vlády USA z roku 2017 se většina Národní strategie na kontrolu 

drog z roku 2010 k roku 2015 nepodařilo splnit. Mírného pokroku bylo dosaženo jen ve dvou 

ze sedmi cílů (například v případě cíle snížit 30denní prevalenci užívání drog o 15 % pro 12 

až 17 let staré občany). Naopak opačného výsledku bylo dosaženo u cíle snížit úmrtí ve 

spojení s drogami. Na místo snížení o 15 % bylo k roku 2015 navýšení o 41,5 %.60 

  

                                                         
60 Diana Mauer, „Drug Control Policy: Information on Status of Federal Efforts and Key Issues for Preventing 

Illicit Drug Use. Testimony before the Committee on Oversight and Government Reform, House of 

Representatives“, United States Government Accountability Office, staženo 17. 3. 2019, 

https://www.gao.gov/assets/690/686124.pdf. 
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Národní strategie na kontrolu drog 2010: cíle a pokrok 

k roku 2015 
    

Cíle: 2009 2015 

Snížení úmrtí způsobené drogami o 15 %* 39 147 33 275 

Snížení morbidity spojené s užitím drog o 15 %:   

1. Návštěva pohotovosti kvůli drogám 2 070 452 1 759 884 

2. HIV infekce způsobené užitím drog 5 799 4929 

 

Za jistý úspěch by bylo možné považovat Obamovu strategii na zmírnění 

kriminalizace drog. Vzhledem k problému přeplnění amerických věznic by menší tresty za 

držení narkotik ulevily přeplněným věznicím (trestný čin v souvislosti s drogami byl v roce 

2016 nejčastějším důvodem pro uvěznění61). Zákonem z roku 2010 (viz „the Fair Sentencing 

Act“) změnil množství drog, jejiž držení je dle zákona trestné. Také se pokusil o prosazení 

reformy kriminálního práva, která nakonec ale nebyla schválena. Obama reagoval udělením 

amnestie více než 1900 vězňům, kteří téměř ve všech případech byli odsouzeni kvůli 

drogovým zločinům. Stal se také prvním prezidentem po více jak třech dekádách, na konci 

jehož administrativy bylo množství uvězněných federálních zločinců nižší, než na začátku 

funkčního období. 62 

 Častou kritikou Obamovy strategie bylo poukázání na aktivnější jednání až ke konci 

jeho administrativy. Odborníci na drogovou problematiku se shodují, že aktivnější jednání 

z Obamovy strany přišlo až během jeho druhého funkčního období a že kdyby začal jednat 

dříve, mohlo být docíleno lepších výsledků. Například k navýšení investic do redukce 

poptávky po drogách došlo až ke konci jeho administrativy.63 

Příkladem také může být zákon „21th Century Cures Act“ (CCA), který byl Obamou 

podepsán až na úplném konci jeho druhého funkčního období. Zákon vycházel z o rok starší 

legislativy „the Comprehensive Addiction and Recovery Act“ (CARA), jejíž cílem bylo 

skrze podporu programů a mechanismů bojovat s užíváním nelegálních substancí a opioidů. 

Zákon CCA pak rozšířil základní ustanovení z CARA o investice do řady podpůrných 

programů, školení, léčebných služeb a monitorování léků na předpis.  Oba tyto zákony byly 

                                                         
61 „Drugs and the Correctional System (Prisons, Jails, Probation and Parole)“, Drug War Facts, staženo 19. 3. 

2019, https://www.drugwarfacts.org/chapter/drug_prison. 
62 German Lopez, „How Obama quietly reshaped America’s war on drugs”. 
63 Ibid. 
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reakcí na opioidovou krizi, která však zažívala v USA svůj vrchol již od počátku 21. století.64 

Výsledky Iniciativy z Méridy jsou také považovány za diskutabilní. Podle reportu 

publikovaného Federací amerických vědců by se za pozitivní dala označit spolupráce při 

snaze chytit kriminální pachatele a s tím spojené zvýšení mezinárodního vydávání pachatelů. 

Taktéž se podařilo zadržet nelegální drogy v hodnotě přes 4 miliardy dolarů. Oproti tomu 

násilí v Mexiku i přes Iniciativu eskalovalo, lidskoprávní situace také nebyla nijak výrazně 

vylepšena. Počet úmrtí v Mexiku vzrostl a s ním i mezikartelové boje.65 

  

                                                         
64 Leo Beletsky, „21th Century Cures for the Opioid Crisis: Promise, Impact and Missed Opportunities“, 

American Journal of Law and Medicine 44, (2018): 359–385, 
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Mexická vládní strategie 

Mexiko se s drogovým problémem na svém území vypořádávalo po většinu 20. 

století. Boje jednotlivých kartelů o lepší pozici v obchodním řetězci s sebou nesly silnou 

míru agrese a násilí, jak mezi kartely, tak i mezi civilisty.66 

Mexická vláda na vzrůstající nepokoje zareagovala posílením svých pravomocí 

s odůvodněním, že větší moc centrální vlády povede k úspěšnějšímu nastolení bezpečnosti 

v zemi. Armáda, jakožto autonomní aparát schopný bojovat s kartely, se během 2. poloviny 

20. století značně rozrostla.67  

Mexiko se na počátku 21. století nacházelo na pokraji začínající drogové války. 

Se zvolením prezidenta Vicenta Foxe byla ukončena po dekády dlouhá vláda Institucionální 

revoluční strany (PRI, Partido Revolucionario Institucional). S tím se ovšem i zvýšilo násilí 

prováděné kartely, které v této změně vlády viděly příležitost ke zvětšení své moci v 

Mexiku.68 

Vicente Fox spolu se Stranou národní akce (PAN, Partido Acción Nacional) zvolil 

tvrdý přístup k drogové problematice. Zasadil se o mobilizaci praporů pro případ 

protidrogových operací a navýšení stavů mexické armády. Přelomovou v boji s obchodem s 

drogami byla strategie Operativo México Seguro, kterou docílil přenesení zodpovědnosti za 

některé povinnosti z policie na armádu. Také přispěl k zintenzivnění spolupráce se 

Spojenými státy.69 

Sice se zvolením Foxe se posílila militarizace konfliktu mezi mexickou vládou a 

drogovými kartely, nicméně nelze hovořit o drogové válce, v jakém smyslu ji později zavedl 

Felipe Calderón. Během Foxe se míra vražd (ve většině případů ve spojení s obchodem s 

drogami) v Mexiku nijak zvlášť nevychýlila ze zavedené trajektorie předešlých 

administrativ.70 Důvěra obyvatel ve Foxovu vládu však během jeho administrativy klesala.71 

Funkce prezidenta v Mexiku byla vždy důležitou pro udávání směru země. Prezident 

nemá jen symbolickou funkci, má právo vynucovat zákon nebo jej vetovat. Zároveň je 
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předseda vlády a vrchní velitel vojenských sil. Funkce viceprezidenta v Mexiku neexistuje 

(v nezbytném případě je zvolen dočasný prezident do nových voleb).72 Jeho pozice sahá tak 

daleko, že i pozastavení ústavního práva může být chápáno jako nezbytné při krizovém 

stavu.73 Jeho funkční období je 6leté a bez možnosti opakování, což mělo být pojistkou 

proti nastolení dlouhotrvajících režimů.74 Rizikem by mohla být nezodpovědnost prezidentů 

s blížícím se koncem funkčního období. Bez naděje na znovuzvolení je snaha o sympatie a 

uspokojení obyvatel mnohem méně nezbytná. 

Mexický prezident také musí volit jinou strategii v boji s obchodem s drogami, než 

je tomu v USA. Na rozdíl od Spojených států amerických, kde existuje jedna národní 

protidrogová strategie, která se v průběhu let různě proměňuje, v případě Mexika a chápání 

drogového obchodu jako bezpečnostní hrozby je směr země dán několika strategiemi. 

Felipe Calderón a drogová válka 

Zvolení Felipe de Jesúse Calderóna Hinojosa s sebou neslo řadu očekávání. Tak jako 

Vicente Fox byl Calderón členem PAN a jedním z jeho slibů bylo skoncovat s násilím okolo 

obchodu s drogami. Nedlouho po svém zvolení prezidentem vyhlásil Calderón válku 

drogovým kartelům. Cílem této války bylo snížit všudypřítomnou korupci, zajistit větší 

bezpečnost mexických občanů a obecně snížit násilí, které v zemi panovalo. K tomuto cíli 

měla posloužit reorganizace federální policie, přesun exekutivní moci z jejích rukou do 

rukou armády, zvyšování vojenských platů či reforma jurisdikce.75 

Národní rozvojový plán pro období 2007–2012 rozděloval bezpečnostní strategii na 

3 hlavní směry: prosazení spravedlnosti proti kriminálníkům, posílení a zlepšení reputace 

některých státních orgánů (policie, soudní moc a ministerstvo) a obnovit sociální strukturu. 

Pro účel této práce jsou stěžejní první dva směry.76 

PND v případě prvního zaměření – prosazení spravedlnosti v kriminálním prostředí 

– navrhla mnoho cílů, jak dosáhnout zlepšení v této oblasti. Důležitým cílem byla 
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modernizace trestního práva a tím zvýšení efektivnosti a spravedlnosti při jeho 

uplatňování.77 Zefektivnění justičního systému mělo posloužit k docílení většího počtu 

potrestaných kriminálníků a k posílení vězeňského systému.78 

Získání prostorů, které si přivlastnily kriminální organizace, demontáží zločineckých 

organizací s přihlédnutím k jejich ekonomickým aktivitám bylo dalším bodem v novém 

plánu. K přímému boji s obchodem s drogami měly posloužit trvalé operace, jejiž cíl by byl 

zničit prodejní místa drog a tajné laboratoře. Posílení kooperace policie mělo posloužit pro 

větší efektivitu a propagaci kultury dodržování zákona.79 Vážnost Calderónovým slovům 

dodal fakt, s jakou rychlostí začal plnit své sliby. Již následující dny po svém jmenování do 

funkce spustil operaci Operativo Conjunto Michoacán, během které bylo na tisíce vojáků a 

policistů dosazeno na klíčová území pro operace drogových kartelů.80 

K posílení protidrogové kultury a prevence mělo pomoci vytvoření jednotek na léčbu 

a prevenci a testování ve školách.81 Sice nebyla prevence nejdůležitějším bodem PND plánu, 

ale i tak bylo součástí upozornění na 5 % mexické populace (ve věku 12–65 let), která někdy 

v životě vyzkoušela drogy, a poukázání na možný růst tohoto trendu.82 

K dosažení cíle PND dosáhnout propagace kultury dodržování zákona měly pomoci 

mediální kampaně. Mezi lety 2006–2007 tak přes 730 tisíc rádiových a televizních spotů 

varovalo před obchodem s drogami a poukazovalo na vládní operace provedené za účelem 

boje s drogami. Co však těmto spotům chybělo, byly informace právě o drogové prevenci.83 

Dalším směrem PND bylo zvýšit důvěryhodnost státních orgánů. Jedním 

z prostředků, jak toho dosáhnout, bylo zajistit právní spravedlnost a snadný přístup k soudní 

moci pro všechny občany.84 Kvůli problematice korupce PND obsahoval také cíl zvýšit 

transparentnost a odpovědnost státních orgánů odpovědných v boji s obchodem s drogami.85 

Calderón svůj další slib – reformu justiční moci – dovedl ke splnění roku 2008. 

Justiční reforma měla za cíl bojovat proti drogovému zločinu zajištěním transparentních 

soudních rozhodnutí. Spravedlnost měla být dostupná všem bez rozdílu. Reformami z roku 

2008 se opravdu do určité míry podařilo přispět k větší míře spravedlnosti, ta však byla 
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pozorovatelná hlavně na státní úrovni (díky nižšímu rozpočtu na státní úrovni byla pro 

udržení se na pozici v justičním systému nezbytná větší profesionalita, než tomu bylo na 

úrovni federální).86 Ovšem k plné implementaci reformy nedošlo, neboť k prosinci roku 

2012 jen 22 z 32 mexických států přijalo trestní reformu. Z těchto 22 států navíc jen 12 se 

začalo touto reformou řídit (do větší či menší míry). Přitom reforma justiční moci byla 

součástí i Iniciativy z Méridy a v zájmu USA, které ji uznaly klíčovou pro boj s obchodem 

s drogami a dodržování lidských práv.87 

Snaha Calderóna vést úspěšně drogovou válku se nejspíš odrazila na neustále se 

zvyšujícím rozpočtu na armádu. Hned na začátku jeho funkčního období činil rozpočet na 

armádu o 25 % více, než tomu bylo za předchozí administrativy. Ani ekonomická krize roku 

2009 nijak nárůstu výdajů na vojenské složky nezabránila.88 V roce 2009 byl rozpočet na 

armádu téměř 4500 milionů amerických dolarů, v roce 2012 přesáhl 5600 milionů dolarů.89  

Spolu s vyhlášením drogové války se pozměnil i přístup PAN k pravomocím 

prezidenta. Dříve kritizovaný nárůst jeho exekutivní moci během vlády PRI se najednou stal 

příhodným. Calderón se nebál využít všech prostředků pro podpoření své drogové války. Již 

zmiňované pozastavení ústavního práva při výjimečném stavu (estados de excepción) 

aplikoval právě v boji s obchodem s drogami, když využil armádu v oblasti veřejné 

bezpečnosti. Podle mexické ústavy totiž armáda může jen asistovat civilním složkám při 

plnění jejich povinností.90
 

Armáda si díky častému nasazení a důvěře v její neuplatitelnost (kvůli autonomnímu 

statusu) a disciplíně získala neochvějnou pozici jako vymahatel zákona. Nicméně právě její 

autonomní status se stal úrodnou půdou pro korupci a porušování lidských práv (mexická 

armáda disponuje i vlastním soudním systémem a je osvobozena od externího 

přezkoumání).91 I přes kontroverzní užití armády v boji s obchodem s drogami se důvěra 

Mexičanů v armádní složky řadila v roce 2008 mezi největší ze zemí Latinské Ameriky.92 

Dle výzkumného centra Pew v letech 2009 a 2011 na 83 % občanů podporovalo použití 
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armády v boji s obchodem s drogami.93 

Podle právničky Diany Villiers Negroponte, expertky na Mexiko a Střední Ameriku, 

se úspěšnost mexické strategie na boj s obchodem s drogami dá sledovat na 5 různých 

ukazatelích. Prvním kritériem je počet úmyslných vražd.94 Od roku 1995 jejich množství 

neustále klesalo. Změna přišla s rokem 2007, kdy jejich počet začal rapidně růst. Dle 

Mexického mírové indexu byla důvodem právě Calderónova operace Operativo Conjunto 

Michoacán. K mírnému klesání došlo znova až těsně před rokem 2012.95 

Určení, kolik vražd bylo ve spojení s obchodem s drogami je náročné, tedy přičítat 

vzrůstající křivku ve své totální podobě drogové válce by mohlo být mylné. Nicméně podle 

mexické policie bylo na 80 % vražd způsobených boji mezi kartely.96    

Dalším kritériem pro měření úspěšnosti strategie na boj s obchodem s drogami je dle 

Negroponte důvěra v policii, soudy a politiky.97 Ve strategii PND byla větší důvěra ve státní 

orgány jeden z důležitých cílů. Korupce, která byla diskutovaným problémem, měla být větší 

transparentností odstraněna.98 Jedním z Calderónových činů ve prospěch této strategie bylo 

odsouzení téměř 300 policejních úředníků kvůli možnému spojení s obchodem s drogami.99 

Přesto však důvěra ve vládní orgány se v průběhu Calderónovy administrativy 

nezvyšovala. Podle portálu Latinobarómetro byla dokonce velmi nízká. Na počátku 

Calderónovy vlády téměř 34 % občanů nedůvěřovalo policii vůbec a přibližně stejné 

množství jen trochu. Oproti tomu v roce 2011 s nulovou důvěrou bylo už 45 %, s malou 

důvěrou 35 %. Důvěra v soudy v časovém rozmezí 2006–2011 také poklesla. Téměř 23% 

absolutní nedůvěra v soudní systém (35,5 % malá důvěra) se v roce 2011 vyšplhala o 10 % 

výše. Minimální důvěra stoupla lehce přes 2 %. Důvěra ve vládu zaznamenala také výrazné 

zhoršení.100 Podle Negroponte nízká důvěra ve vládní úředníky může být způsobena 
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podezřením z jejich podplácení nebo záměrnou nečinností ze strachu z odplaty drogových 

kartelů.101 

Třetím kritérium k posuzování úspěšnosti boje proti drogám je návrat svobodného 

tisku. Svobodný tisk bývá s hrozícím nebezpečím často omezován a cenzurován. Pod 

nátlakem vytvářeným vydíráním a hrozbou násilí tak dochází k limitaci svobodného 

vyjádření. Pokrok v této oblasti může být pozorovatelný skrze jmenování přímých činitelů 

bez nutnosti anonymizace či při publikování korupčních afér i u vládních činitelů. Zveřejnění 

napojení na obchod s drogami by při svobodném tisku nemělo být omezeno.102 

I když svoboda tisku záleží na mnoha faktorech, jako jeden z ukazatelů úspěšnosti 

Calderónova boje proti drogovému byznysu může být Index celosvětové svobody tisku od 

neziskové nevládní organizace se sídlem v Paříži Reportéři bez hranic. Každoročně 

sestavovaný žebříček zemí založený na informacích od 14 světových organizací věnujících 

se svobodě projevu obsahuje 168 zemí, kde nejsvobodnější je tisk na 1. pozici a nejméně 

svobodný na 168. Podle indexu z roku 2006 bylo Mexiko z celkového počtu 168 

zkoumaných zemí na 132. pozici.103 V žebříčku z indexu pro rok 2011/2012 se však 

posunulo na 149. pozici. Důležité je podotknout, že pro tento index byl počet porovnávaných 

zemí zvýšen na 179 a tedy určitá míra poklesu v žebříčku může být toho důsledkem.104 

Dalším kritériem, které Negroponte používá k hodnocení úspěšnosti boje proti 

obchodu s drogami v Mexiku, je svoboda projevu. Možnost kritiky nefunkčního systému a 

vedení diskuze o potřebách obyvatel je často omezováno strachem z trestu a neefektivity 

vlády reagovat na tyto potřeby. Možnost otevřeně mluvit o problémech tak může být 

příznakem společnosti, která věří státu.105 

Dle zprávy Vnitroamerické komise pro lidská práva (IACHR, Inter-American 

Commission on Human Rights) pro dodržování svobody projevu bylo v roce 2010 v Mexiku 

nerozmanité a neplurální mediální prostředí, které je známkou nedemokratické společnosti 

a nedostatku šíření přístupu k informacím.106 Podle Any Cristiny Ruelas, regionální ředitelky 

organizace věnující se svobodě médií, se situace od Calderónova vyhlášení drogové války 
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zhoršila. Podle ní například státní policie záměrně zamlčovala důležitá fakta veřejnosti.107 

Posledním indikátorem úspěšného boje s drogovým byznysem je odstranění vůdců 

drogových kartelů.108 To s jejich sílící fragmentací může být velmi náročný proces. Společně 

s fragmentací se rozrůstá množství vůdců a v případě Mexika narůstá i násilí. Sice by se 

Mexiko dalo zařadit mezi úspěšné země, co se chytání zločinců týče (21 z 37 nejhledanějších 

zločinců bylo chyceno anebo zabito), fragmentace ale dosavadní strategii ztěžuje. Calderón 

tak přes jisté úspěchy mohl sáhnout po lepší strategii. Chycením jednoho vysoce postavené 

vůdce a tím odříznutí vůdčí části (jako se tomu dařilo v případě kolumbijských drogových 

kartelů) mohlo být nahrazeno likvidací elementárních členů.109 

Dalším ukazatelem úspěšnosti Calderónovy protidrogové strategie může být 

Mexický mírový index. Podle indexu se od roku 2008 pozice Mexika mezi zeměmi Latinské 

Ameriky výrazně zhoršila. V roce 2013 se Mexiko nacházelo na 22. z 23 míst v žebříčku. 

Dokonce toto zhoršení bylo mezi latinskoamerickými státy nejvýraznější. Drogová válka 

byla nejspíše největší příčinou tohoto poklesu.110 

Podle tohoto indexu se počet uvězněných lidí začal od roku 2006 výrazně snižovat, 

což je pozoruhodné vzhledem k vzrůstajícímu počtu násilných činů. Zároveň se od roku 

2007 zvedá míra vražd, kde nebyl odsouzen pachatel. Mohlo by to být důsledkem 

Calderónovy snahy o reformu justičního systému. Nicméně nízká míra odsouzených 

pachatelů svědčí v případě Mexika spíše o přehlcenosti a neefektivitě justičního systému.111 

Úspěch Mexika v boji s obchodem s drogami je náročné vyhodnotit. Už z hlediska 

podstaty toho, že v Mexiku je tento obchod ilegální činností, která je do značné míry 

utajovaná a její plný rozsah je těžko zjistitelný. V případě Národního rozvojového plánu je 

vyhodnocení taktéž náročné. Nejsou zde tak jasně daná kritéria, jako v případě USA, kde 

každý cíl je měřitelný na základě předem daných cílových procentuálních úrovní. 

Po nahlédnutí do cílů PND a kritérií Negroponte je zřejmé, že Calderónova strategie 

byla spíše strategií neúspěšnou. K zvýšení bezpečnosti nedošlo, ba naopak. Boj s drogovými 

organizacemi nebyl nijak významně úspěšný. Násilí na ulicích se navyšovalo a množství 

uvězněných kriminálníků naopak výrazně klesalo. Když se podíváme na nárůst počtu 
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uživatelů, vidíme, že cíl zlepšení prevence se taktéž splnit nepodařil.112 Snahy o zvýšení 

důvěryhodnosti a transparentnosti státních orgánů dle již zmíněných statistik taktéž nebyly 

úspěšné. Justiční reforma se nedočkala plné implementace, a i přes pokračování mezinárodní 

spolupráce v rámci Iniciativy z Méridy se obchod s drogami do USA nezmenšoval. Situace 

Mexika ke konci Calderónovy administrativy se tedy nedá označit za lepší než na jejím 

začátku. 

Enrique Peña Nieto a nový přístup? 

Se zvolením Peña Niety se očekávala změna přístupu k drogové válce. Eskalace 

konfliktu mezi vládou a kartely, tak příznačná pro předchozí administrativu, měla být 

nahrazena uklidněním a mírem. Z jeho prohlášení bylo zřejmé, že cílem bude zaměření se 

na občany a jejich bezpečnost. Nieto sliboval snížení útoků a násilí v ulicích na úkor 

zmírnění pronásledování drogových kartelů. Součástí představení jeho plánu před Národní 

radou Mexika pro veřejnou bezpečnost byla kritika Calderónova přístupu, který vedl k 

rapidnímu zvýšení počtu mrtvých.113 

V Národním rozvojovém plánu 2013–2018 bylo poukázáno na selhání předešlých 

vládních snah. Novým problémem se stala diverzifikace organizací, věnujících se dříve jen 

obchodu s drogami. Nově se dle plánu tyto organizaci zaměřily na vydírání, pašování lidí a 

únosy. Obchod s drogami získal na nové, nezvykle rychlé dynamice a plán na to měl 

reagovat. PND si v oblasti bezpečnosti kladl za cíl skoncovat s tímto drogovým byznysem a 

zajistit svobodu jak na státní, tak na federální úrovni.114 

Obdobně jako v předchozím plánu bylo poukázáno na špatnou zdravotní situaci 

občanů a problém drogové závislosti. Řešením měl být větší důraz na prevenci a zkvalitnění 

služeb. Na národní úrovni plán sliboval větší spolupráci, dostupnější informace a snadnější 

komunikaci. Dalším cílem bylo – jak už je pro Mexiko příznačné – snížení korupce a 

navýšení transparentnosti státních orgánů pro znovuzískání důvěry obyvatel.115 

Speciální pozornost byla v celém plánu věnována armádě. Příslibem bylo vytvoření 
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vhodných instrumentů pro posílení legálnosti činností armádních sil. Posíleny měly být 

operační schopnosti armády a dojít mělo k modernizaci její infrastruktury. Cíl zlepšení 

sociálního prostředí a zabezpečení armádních příslušníků měl nejspíše vytvořit vyšší úroveň 

a profesionalitu těchto složek. Zároveň měl být kladen větší důraz na protokoly o dodržování 

lidských práv armádou a policií. Policejní složky měly projít konsolidací a 

restrukturalizací.116 

Podle vyjádření prezidenta před Národní radou Mexika pro veřejnou bezpečnost 

mělo místo armády být využito nových bezpečnostních složek, paramilitárních gendarmerie, 

které by byly účinné tam, kde policie i armáda selhaly. Dalším cílem byla změna v systému 

zadržování podezřelých, díky které by nedocházelo k prodlení se soudem a verdiktem. K boji 

proti korupci v bezpečnosti země mělo posloužit zrušení Ministerstva pro veřejnou 

bezpečnost, které bylo zahlceno korupčními skandály.117 

K formálnímu zrušení Ministerstva pro veřejnou bezpečnost opravdu došlo. Jeho 

povinnosti se tak včlenily do Ministerstva vnitra, jako tomu bývalo dříve během vlády PRI. 

Podle některých expertů mohla tato centralizace přispět ke zlepšení dohledu nad státní 

policií a celkově bezpečnostní situaci v Mexiku. Podle jiných to bylo jen symbolickým 

krokem, jak ukázat návrat staré vlády PRI a distancování se od PAN, která se o vytvoření 

Ministerstva pro veřejnou bezpečnost zasloužila.118 

Fakticky však Nietova administrativa byla pokračování toho, co začal Calderón. Jeho 

předvolební slib stažení armády z ulic se nedočkal reality, ba naopak.119 Náklady na armádu 

se neustále zvyšovaly a v roce 2015 se dokonce vyšplhaly na rekordní částku 6,754 miliard 

amerických dolarů.120 Množství armádních jednotek plnících funkci policejních složek se 

také navýšil, dokonce na dvakrát tolik co na začátku Nietovy administrativy. K roku 2015 

stále neproběhla reorganizace policejních sil a armáda tak pokračovala v suplování toho, co 

měla plnit policie. Podle Salvadora Cienfuegose, sekretáře pro národní obranu, armáda svou 

téměř neomezenou moc zneužívala, a stala se tak sama hrozbou pro civilní obyvatele.121 

K čemu ale opravdu došlo, bylo vytvoření složek gendarmerie v roce 2014. Avšak 

ani zde nebylo dodržení slibu stoprocentní. Tyto složky byly vytvořeny jen v počtu pouhých 
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několika tisíců příslušníků a jejich původní záměr – suplovat armádu tam, kde selhala – byl 

nahrazen zaměřením se spíše na zločiny v ekonomickém prostoru.122 

Spolupráce se Spojenými státy i za Nieta pokračovala. Americká pomoc se stala 

důležitým zdrojem pro mexický protidrogový arzenál nástrojů (letadla, snímače a další). 

Pomoc USA směřovala na federální i státní úroveň justičních a policejních opatření. Peníze 

investované (anebo naopak neinvestované) do Mexika skrze Iniciativu z Méridy navíc 

fungovaly jako tlak na Nieta bojovat za zlepšení lidskoprávní situace.123 

Zhodnotímeli Nietovu administrativu dle kritérií úspěšnosti boje s obchodem s 

drogami dle právničky Diany Villiers Negroponte, můžeme porovnat odlišnosti oproti 

Calderónově období. Hned u prvního kritéria, míře úmyslných vražd, Mexiko po nástupu 

Nieta zaznamenalo zlepšení. Tento trend se však v posledních dvou letech Nietova vládnutí 

zase obrátil a došlo k výraznému zhoršení situace. V roce 2016 bylo oproti roku 2015 o 22,8 

% více vražd. Podle některých odborníků by důvodem k prvotnímu poklesu míry vražd 

mohlo být Nietovo ustoupení od Calderónovy strategie na odstranění drogových vůdců. 

Pozdější nárůst nejspíše zavinily mezikartelové boje o jednotlivá teritoria (podnícena 

například uvězněním „El Chapa“).124 Nicméně pokud bychom porovnali míru vražd v roce 

2016 s koncem Calderónova období, zjistili bychom 16% snížení této míry. Podle 

Mexického mírového indexu byla země v roce 2016 také o 14 % více mírová, než tomu bylo 

v roce 2011. Pozorovatelný je však i stejný trend zhoršení v posledních letech.125 

Druhé kritérium – důvěra v policii, soudní systém a vládu – zaznamenala zlepšení. 

V roce 2016 byla důvěra občanů v efektivnost těchto institucí navýšená o 9 % (oproti roku 

2011). Přesto však okolo 63 % občanů vnímalo exekutivní orgány jako zkorumpované.126 

Co se týče oblasti svobody tisku se pozice Mexika od nástupu Peña Nieta nijak 

výrazněji nezměnila. Zatímco v indexu svobody tisku z roku 2011/2012 se Mexiko 

nacházelo na 149. příčce ze 179 komparovaných zemí, v roce 2017 se ze 180 zemí umístilo 

na 147. pozici.127 Z toho je možné vypozorovat, že v této oblasti Nieto nezvolil vhodné 
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prostředky. 

Legislativním krokem, který mě přispět k větší svobodě projevu, byl zákon z roku 

2015 věnující se transparentnosti a veřejnému přístupu k informacím. Jak ale upozorňují 

speciální zpravodajové, svoboda k přístupu k informacím je stále vládou zanedbávaný 

problém. Obzvláště v případě informací o porušování lidských práv. Vláda dle zpravodajů 

nezpřístupňuje tyto informace anebo jen v omezené podobě.128 

Chycení obávaného vůdce kartelu ze Sinaloa bylo bráno jako významná událost 

v protidrogovém boji. „El Chapo“ již jednou byl vězněn, a tak jeho chycení v roce 2014 bylo 

možností pro neopakování předchozí chyby umožnění útěku. Přesto však drogový boss zase 

utekl a jeho další chycení se Nietovi podařilo až roku 2016.129 Zde je možné usuzovat, že 

vězeňský systém měl pořád své chyby a že korupce státních činitelů je stále problémem. 

Reforma policejního systému se během Nietovy administrativy neuskutečnila.130 Ač 

se množství stížností proti federální policii a armádě kvůli nedodržování lidských práv od 

roku 2011 výrazně zmenšilo a Nietova vláda kladla v politice vnitřní bezpečnosti důraz na 

policejní složky než na armádní, přesto byla armáda nasazena ve státech s nízkou kapacitou 

jiných bezpečnostních složek.131 

Při hodnocení Nietovy strategie (ať už na základě PND či prezidentových 

proklamací) jsou úspěchy zastíněny enormní mírou vražd, které na konci této administrativy 

byly alarmujícím znakem selhání Mexika. Za pozitivní přínos Nietovy vlády by se však dala 

paradoxně označit lepší pozice v Mexickém mírovém indexu. Zmenšení množství stížností 

na armádu je možné také považovat za jistý pokrok ve snaze o její umírnění. Přesto však 

armáda byla stále často nasazovaná, její počty se dokonce značně navýšily a vytvoření 

gendarmerie nebylo řešením. Míra důvěry obyvatel ve státní orgány se nijak závratně 

nenavýšila. Dle výzkumného centra Pew okolo 75 % obyvatel v roce 2017 nesouhlasilo 

s Nietovou politikou v oblasti boje s korupcí, kriminalitou a obchodem s drogami. Nietova 

popularita se tak na konci jeho vlády propadla o více jak polovinu než v roce 2011.132 
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Zhodnocení zvolených strategií 

USA a Mexiko se rozhodly každý jiným způsobem čelit obchodu s drogami a s tím 

spojenými problémy. Už z historického hlediska jsou tyto země v odlišné pozici v drogovém 

řetězci. Jak již bylo napsáno v předchozích kapitolách, hlavním problémem USA je přemíra 

konzumace drog. Mexiko zase čelí převážně problémům spojených s drogovými kartely. 

Z hlediska rozlišných nesnází je logická i jistá odlišnost v obou plánech. 

Právě kvůli rozdílným problémům je komparace strategií do určité míry nemožná, 

neboť nelze stanovit stejná kritéria pro měření jejich úspěšnosti a také, jak již bylo řečeno, 

proto, že obě strategie reflektují jiné dopady drogového obchodu. Strategie je proto možné 

vyhodnotit jen uvnitř států, ve kterých byly aplikované a zhodnotit pak mezi sebou, jak dané 

státy tyto strategie úspěšně implementovaly. Avšak i mezi rozdílnými strategiemi můžeme 

nalézt společné prvky a do určité míry podobné reakce. 

Obama na začátku své administrativy čelil problémům s vysokou úmrtností 

způsobenou předávkováním drogami, značné kriminalizaci drogového užívání či přílivu 

nových drog. Na tyto problémy se rozhodl reagovat tak, že omezil represivní přístup dlouho 

uplatňovaný předchozími administrativami. Vysokou kriminalizaci drog se rozhodl řešit 

opatřením pro snížení paušalizace (například již zmíněná změna v množství držených drog 

nutných pro porušení zákona) a udělením amnestie. Přispět měla reforma kriminálního 

práva, kterou se ovšem nepodařilo prosadit. K snížení vysokého množství uživatelů mělo 

přispět zvýšení rozpočtu a pozornosti věnované prevenci. Preventivní mediální kampaně, 

preventivní programy v komunitních střediskách a výstavba nových center pro léčbu, to vše 

mělo přispět k větší prevenci. Vývoj nových léků a dostupnější léčivo mělo pomoci u již 

závislých. Pro uvězněné závislé osoby byl připraven rekonvalescenční program k plnému 

uzdravení. K zamezení přílivu nových drog měla posloužit spolupráce s Mexikem a boj 

s DTOs. 

Mexičtí prezidenti se k drogové problematice postavili jiným způsobem. Problémy 

jako násilí v ulicích, sílící moc kartelů, všudypřítomná korupce a neustálá eskalace konfliktů 

mezi vládou a kriminálními živly z drogového prostředí měly být dle prezidenta Calderóna 

vyřešeny stejnou kartou. Jako nástroj na boj s násilím zvolil silně represivní přístup – 

drogovou válku. Zničení drogových kartelů a jejich vůdců mělo být dosaženo skrze 

kooperaci armády a federální policie. Likvidace kartelů měla přinést mír a zbavení většiny 

problémů, které s sebou obchod s drogami nesl. Kooperace s USA sloužila jako finanční 

pomoc tuto strategii zvládnout. Reforma justičního systému měla přispět k větší efektivitě 
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tohoto systému. 

Následující administrativa Peña Niety deklarovala umírněnější přístup a konec 

rozpoutané války s drogovými kartely. Prostředkem mělo být stažení armády z ulic a její 

menší angažovanost v akcích, které měl spadat jen pod federální policii. K tomu měla 

posloužit slibovaná reforma policejního systému, která však za celé Nietovy administrativy 

nebyla prosazena. Ke zmenšení korupce v policejních složkách měla pomoci reorganizace 

bezpečnostních orgánů. Nicméně, ač se Nieto ohrazoval změnou přístupu k drogové válce, 

mnoho z toho, co učinil Calderón, zachoval (armáda místo policejních složek v některých 

státech, lovení vůdců drogových kartelů, téměř nečinnost v boji s korupci). 

Oblastí, kde obě země selhaly, je například prevence. Prevence byla za Obamy 

prioritou. Výsledkem strategie však bylo navýšení postu závislých a mrtvých v důsledku 

užití drog. Jedním z důvodů by mohl být nedostatek peněz investovaných do zabránění 

vzniku nových uživatelů narkotik. 

V Mexiku prevence nebyla nikdy ústředním tématem. Důvodem k tomu nejspíš byl 

fakt, že Mexiko vždy bývalo tranzitní zemí a že důležitějšími problémy bylo válčení 

s drogovými kartely a všudypřítomné násilí a korupce. Možná i díky malé pozornosti 

věnované užívání drog v Mexiku se tak tento trend během Calderóna i Niety rozrostl. Počet 

závislých ve věku mezi 12 a 65 lety se během jejich funkčního období výrazně zvýšil, od 

roku 2006 do roku 2016 se jejich množství téměř zdvojnásobilo.133 

Obamova snaha o odvrácení se od represivního přístupu se dočkala částečného 

úspěchu. Na rozdíl od předchozích administrativ na konci Obamova období nebylo vězňů 

více než na jeho začátku.  Přes některá opatření k menší kriminalizaci drogového obchodu a 

užívání drog, americké věznice ale stále zůstávají přeplněné.  Obamův krok v podobě 

udělení amnestie byl se dal považovat za spíše symbolické gesto než dlouhodobé řešení. 

Mexický represivní přístup měl negativní dopady. Násilí eskalovalo a přes snahy 

Nieta zvrátit tento trend, k uklidnění nedošlo. Množství úmrtí ve spojení s obchodem s 

drogami se až na období krátkého snížení zvyšovalo. Mexiko zde selhalo použitím armády 

na mise běžně vedené policejními složkami. Rozdílnost mezi armádou a policií vedla 

k radikalizaci konfliktu s kartely a k porušování lidských práv. Fragmentace drogových 

kartelů, ke které začalo docházet, ztížila boj s DTOs. Výsledkem represivní politiky 

Calderóna a neefektivní snahy o nápravu Nieta je velmi špatná pozice Mexika na světových 

žebříčcích bezpečných a demokratických zemí. 

                                                         
133 Partlow a Chavez, „Mexico’s drug trade hits home“. 
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Další neúspěch na straně obou zemí je ve schopnosti nelegální drogy během jejich 

transportu zachytit. V letech 2012 až 2016 se množství zadržených drog na hranicích s USA 

zmenšilo. Jen v případě heroinu a metamfetaminu se množství zadržení zvýšilo. To, co by 

mohlo být příznakem poklesu drogových dodávek je spíše signálem zmenšení 

transportovaného množství pašovaných látek a tím jejich horší detekce.134 

V Mexiku je neefektivita v zadržování drog problémem spjatým s korupcí ze strany 

DTOs. Korupce v USA v souvislosti s obchodem s drogami není tak často zmiňovaným 

faktem jako je tomu v Mexiku. Zde se běžně uvádí, že korupce dosahuje do nejvyšších míst. 

Příkladem může být tvrzení z nejužšího kruhu kolem Peña Niety z přijetí 100 miliónů dolarů 

velkého úplatku od „El Chapa“.135 Mexiko, které mělo boj s korupcí jako součást svých 

protidrogových strategií nedokázalo tomuto problému čelit. 

Problém Mexika by se v tomto případě dal shrnout v začarovaný kruh. Špatná 

socioekonomická situace nutí některé občany angažovat se v drogovém obchodu.136 

Drogové kartely toho mohou využívat a zároveň se tak naskýtá příležitost pro korupci, která 

při špatné ekonomické situaci v zemi a velkým rozdílům ve společnosti vzrůstá. Sílící moc 

drogových kartelů vede k soupeření o teritoria a postavení na trhu. Toto soupeření produkuje 

násilí jak mezi kartely, tak i v ulicích mezi civilisty. Tento neklid vede ke větší 

angažovanosti represivních orgánů (a tím k ještě větší intenzivitě konfliktů), špatnému 

obrazu Mexika ve světových médiích a nejspíše tedy k poklesu turismu v mexických státech 

zmítaných násilím. Důsledkem tohoto špatného obrázku Mexika je stagnování 

ekonomických aktivit. To zase přispívá k začátku špatné socioekonomické situaci 

Mexika.137 Narušením tohoto začarovaného kruhu by mohlo Mexiko najít východisko ze své 

kritické situace. Zlepšením socioekonomického statusu svých obyvatel by snad mohlo najít 

cestu, jak oslabit celý systém nelegálního drogového obchodu. 

Pro USA by jedním z řešení mohla být přísnější regulace látek na předpis. Vzhledem 

k jejich rostoucí popularitě a snadné dostupnosti by přísnější monitorování předpisů mohlo 

zabránit jejich zneužívání. Doktoři, kteří předepisují větší množství léčiv anebo silné 

preparáty bez ohledu na nutnost jejich užití, by mohli čelit výraznější penalizaci.138 

                                                         
134 „Drug Mules: Trafficking by the Numbers“, Detox –  American Addiction Centers Resource, staženo 20. 

4. 2019, https://www.detox.net/uncover/drug-mules-trafficking-by-the-numbers/. 
135 Pierson, „El Chapo paid former Mexican president $100 million bribe: trial witness“.  
136 „Mexican Peace Index 2013“, 26. 
137 Ibid., 32. 
138 Lloyd Sederer, „Take action against addiction“, U.S. News, 1. února 2016, 

https://www.usnews.com/opinion/blogs/policy-dose/articles/2016-02-01/10-ways-to-combat-americas-drug-

abuse-problem. 

https://www.detox.net/uncover/drug-mules-trafficking-by-the-numbers/
https://www.usnews.com/opinion/blogs/policy-dose/articles/2016-02-01/10-ways-to-combat-americas-drug-abuse-problem
https://www.usnews.com/opinion/blogs/policy-dose/articles/2016-02-01/10-ways-to-combat-americas-drug-abuse-problem
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Závěr 

V USA a Mexiku byl obchod s drogami vždy často diskutovaným tématem. Nově 

zvolení prezidenti museli obezřetně zvolit přístup, jak s ním naložit. Ve Spojených státech 

se ustálila Národní strategie na kontrolu drog pod Úřadem národní politiky kontroly drog. 

V Mexiku je strategie proti obchodu s drogami součástí bezpečnostní strategie v Národním 

rozvojovém plánu. 

Prezidenti Barack Obama, Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto se pokusili zvolit 

jiné přístupy, než po desetiletí uplatňovaly předchozí administrativy.  

Barack Obama se snažil změnit zavedený systém chápání drogové problematiky jako 

otázky kriminální a přejít k jejímu nahlížení ze zdravotního hlediska. Léta uplatňovaný 

represivní přístup předchozích prezidentů chtěl vystřídat zvýšenou pozorností k prevenci a 

léčbě drogové závislosti.  

V Mexiku prezident Calderón zintenzivnil plnění plánu jeho předchůdce. Strategie 

boje s drogovými kartely se tak v Calderónově období stala opravdu formou války, jak 

prezident avizoval. Jeho nástupce Peña Nieto na vyostřující koflikt reagoval slibem míru a 

uklidněním napjaté situace. Silně represivní přístup měl být nahrazen moderátnějším 

jednáním. 

Teze této bakalářské práce tvrdila, že zvolené strategie byly neúspěšné. Na základě 

předložených faktů se tezi podařilo potvrdit jako správnou. Všechny zde zmíněné strategie 

splnění svých cílů nedosáhly. Naopak, problém obchodu s drogami se prohloubil a dále 

zkomplikoval.   

Nabízí se otázka, zdali už v samotných formulacích daných strategií nedošlo 

k zásadním chybám. Je možné předpokládat, že kdyby strategie byly formulovány správně, 

byly by alespoň z části schopné dosáhnout svých cílů. Podle názoru autorky je jedna z příčin 

neúspěchu v samotných strategiích. Obchod s drogami se ale v průběhu uplatňování strategií 

vyvíjel a měnil. Cíle daných strategií tak již nereagovaly na všechny negativní dopady 

obchodu s drogami. Příkladem může být Obamova strategie prevence před užíváním drog, 

která v průběhu času byla zastíněna vzrůstajícím zneužíváním léků na předpis. V případě 

Mexika se strategie soustředila na odstranění vůdčích osobností DTOs, které však postupem 

času vlivem fragmentace drogových kartelů ztratily na své důležitosti. 

Příčinu neúspěchu strategie v USA můžeme hledat v nedostatečném financování 

léčby drogové závislosti. Vzhledem k tomu, že ve strategii byl kladen velký důraz na 
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prevenci a léčbu, úspěchu strategie bránil fakt, že léky zůstávaly pro řadu lidí cenově 

nedostupné. Vláda by musela regulovat farmaceutickou lobby, která má v USA velice silné 

postavení. Cena léčiv, které jsou v USA mnohdy několikrát dražší než v zahraničí, by musela 

být snížena, aby léčiva mohla být dostupnější již závislým občanům. Otázkou ale zůstává, 

jak se vypořádat s vlivem farmaceutických společností, které si své zisky pojišťují 

v politických kruzích.139 

V oblasti prevence možná mohly zapůsobit programy a kampaně na zabránění 

vzniku nových uživatelů drog. Prevence se ale ukázala nedostatečná v konkurenci s rostoucí 

nabídkou drog a jejich snadnou dostupností. Část rozpočtu byla věnována pokusu zabránit 

recidivě zadržených závislých. Nicméně otázkou je, do jaké míry toto úsilí skutečně 

pomohlo snížit jejich množství. Již zmiňované léky na předpis se bez státní regulace také 

staly zdroji závislosti. Zde je možné usuzovat, že rozpočet USA nebyl dostatečně efektivně 

využit. 

Autorka se domnívá, že Obamova strategie nahlížení na drogový problém jako na 

zdravotní otázku by v delším horizontu a s vyšším rozpočtem možná mohla fungovat. Kdyby 

byla větší část prostředků věnována sponzoringu léků a kampaně na prevenci by se zaměřily 

i na léky na předpis, nejspíše by bylo možné zlepšit výsledná čísla závislých. Investice do 

militarizace Mexika by mohly být věnovány podpůrným programům pro občany žijící při 

hranicích s USA. Tyto oblasti jsou zpravidla náchylnější k násilí a obchodu s drogami pro 

svou strategickou pozici. Posílení bezpečnosti místních obyvatel a pomoc v nalezení 

alternativních zdrojů příjmů by mohlo posloužit k zmenšení vlivu drogových kartelů. Hlubší 

mezinárodní spolupráce by mohla být jedním ze zdrojů financí.  

Mexické strategie taktéž selhaly v plnění svých cílů. Represivní přístup Calderóna 

jen pomohl k rozšíření násilí. Rozhodnutí využít armádu k plnění cílů bylo dle autorky 

chybným, neboť tato bezpečnostní složka byla vycvičena k řešení jiných druhů konfliktu. 

To mohlo být jedním z důvodů neúspěchu jeho strategie. Strategie taktéž věnovala malou 

pozornost prevenci, která se nemohla rozvinout. Překážku v naplnění cílů Calderónovy 

strategie tak můžeme najít v chybně zvolených prostředcích k jejich dosažení. Další 

zábranou v naplnění může být samo definování této strategie. V rámci Národního 

rozvojového plánu je obchod s drogami chápán jako bezpečnostní problém a tak je s ním i 

                                                         
139 Chris McGreal, „How big pharma’s money  – and its politicians – feed the US opioid crisis“,  Guardian, 

17. října 2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/19/big-pharma-money-lobbying-us-opioid-

crisis. 

Belk a Belk, „The Pharmaceutical Industry“. 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/19/big-pharma-money-lobbying-us-opioid-crisis
https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/19/big-pharma-money-lobbying-us-opioid-crisis
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nakládáno. Zároveň strategie zmiňuje spoustu cílů, ale již je blíže nespecifikuje a neurčuje 

jejich měřitelnost. 

V případě Peña Niety zvolená strategie sice byla blíže specifikována, stále však 

chyběly měřitelné cíle, které by snesly srovnání se strategií v USA. Strategie nedokázala 

snížit úmrtnost a násilí ve spojení s obchodem s drogami. Jako v případě předchozí 

administrativy můžeme spatřit problém v uživání armády tam, kde by měly sloužit speciálně 

vycvičené policejní složky.  

Jasnější určení cílů by mohlo pomoci k jejich realizaci. Kdyby byly cíle přesněji 

specifikovány, možná by vedly k silnějšímu tlaku na vůdčí představitele, aby je uplatňovali. 

Edukace bezpečnostních složek a větší investice do jejich rozpočtu by mohla pomoci ke 

zmenšení zkorumpovatelnosti drogovými kartely. Zvýšení sociálních dávek a nabídek práce 

pro ekonomicky slabší část občanů by mohlo zamezit vlivu kapitálu z drogového obchodu. 

Zdá se, že tento nelegální obchod je v Mexiku záležitost ekonomického rázu, neboť je to 

právě finanční motivace, co je jeho hnací silou. 

Důležité je vnímat obchod s drogami komplexně. Není jen záležitost USA a Mexika, 

ale je to nelegální proud financí a drog v mezinárodního přesahu, který do značné míry 

podkopává snahy států bojovat s drogovou závislostí či s kriminalitou a násilím v obchodě s 

drogami. Pozorujeme, že přístup zaměřený čistě jedním směrem nemůže fungovat. Jen 

represivní přístup zjednodušuje tuto problematiku. Bez snadného přístupu k léčbě nelze 

dosáhnout efektivního výsledku. Flexibilní strategie je pak něco, co by mohlo být řešením 

flexibilního obchodu s drogami. 

Autorka si je vědomá limitů svého zpracování drogové problematiky. Cílem práce 

bylo hlavně poukázat na provázanost a komplikovanost drogového obchodu a upozornit na 

nutnost hlubšího výzkumu. 
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Summary 

The drug trade between Mexico and the US is an important issue in the 21 st century. 

During Barack Obama’s era, the perception of the drug trade has been changed. Obama 

chose to look at this problem as a health issue and he transformed the National drug control 

strategy to this attitude. However, at the end of his presidency strategy’s goals had not been 

fulfilled. Overdose deaths have been increasing as well as the number of addicted people. In 

Mexico, Felipe Calderón chose a strongly repressive attitude via the National development 

plan. He announced the „drug war“ and used the army for fighting against drug cartels. This 

step caused violence in the street and led to the extension of the conflict.  President Enrique 

Peña Nieto promised to take a step back from his precursor’s strategy. But in the end, 

mortality raised to the maximum and the drug trade continued to be a great security problem. 

Both the US and the Mexican strategies failed to fulfil their goals due to not approaching the 

drug trade as a complex issue and disregarding changing circumstances. Flexible drug trade 

needs to be solved via flexible strategy. 
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Seznam zkratek 

 
CARA = the Comprehensive Addiction and Recovery Act 

CCA = 21th Century Cures Act 

DEA = Drug Enforcement Administration, Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami 

DTOs = Drug Trafficking Organizations, Organizace pašující drogy 

GAO = the Government Accountability Office, Úřad Spojených států pro odpovědnost 

IACHR = Inter-American Commission on Human Rights, Vnitroamerická komise pro 

lidská práva 

ONDCP = the Office of National Drug Control Policy, Úřad národní politiky kontroly drog 

PAN = Partido Acción Nacional, Strana národní akce 

PGR = la Procuraduría General de la República, kancelář generálního prokurátora 

PND = el Plan Nacional de Desarrollo, Národní rozvojový plán 

PNSP = el Programa Nacional de Seguridad Pública, Národní program veřejné 

bezpečnosti 

PRI = Partido Revolucionario Institucional, Institucionální revoluční strana 

SEDENA = Secretaría de la Defensa Nacional, Úřad pro národní obranu 

SEGOB = la Secretaría de la Gobernación, Ministerstvo vnitra 

SEMAL = Secretaría de Marina – Armada de México, Úřad námořnictva 

SSP = Secretaría se Seguridad Pública, Úřad veřejné bezpečnosti 
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