
DROGY JAKO POLITICKÝ PROBLÉM V ČR (1993-2006)

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra politologie 

Autor: Marek Škorvaga 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Bureš

1



„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a s využitím uvedených

pramenů.“

2



OBSAH:

1. Úvod

2. Vznik „drogové koalice“ (1993-1996) 7

2.1. Organizační základy protidrogové politiky 7

2.1.1. Stav před rokem 1993 7

2.1.2. První vláda V. Klause a vznik Meziresort. protidrog. komise 10

2.1.3. Vládní koncepce protidrogové politiky 14

2.2. Počátek zájmu ze strany politiků 19

2.2.1. Formování postojů politických stran k drogové problematice 19

2.2.2. Protidrogová politika KDU-ČSL 24

2.2.3. Skandály KDU-ČSL 26

2.2.4. Iniciativa Pavla Severy 28

2.2.5. Krize vládní protidrogové komise 30

2.2.6. Volby a nová vláda Václava Klause 34

3. „Liberálové proti represionistům“ (1997-200) 37

3.1. Druhá vláda Václava Klause 37

3.1.1. Organizační změny 37

3.1.2. Seminář KDU-ČSL 40

3.1.3. Držení drogy „pro vlastní potřebu“ 42

3.1.4. Koncepce Ivana Langera 46

3.2. Vláda Josefa Tošovského 47

3.2.1 Nová vláda a nová koncepce protidrogové politiky 47

3.2.2 Přijetí novely trestního a přestupkového zákona 49

3.2.3 Důsledky legislativní změny 52

3.3. Vláda Miloše Zemana 55

3.3.1. Volby do Poslanecké sněmovny 55

3.3.2. Nejednotná vládní protidrogová politika 57

3.3.3. Vláda a otázka novelizace „drogové“ legislativy 61

3.3.4. Rozpočtové změny 65

4. „Dvě centra“ protidrogové politiky (2001-2004) 68

4.1. Vláda Miloše Zemana 68

4.1.1. Národní strategie a změny v koordinaci protidrogové politiky 68

4.1.2. Snaha o změnu „drogové“ legislativy 72

3



4.1.3. „Druhé centrum“ protidrogové politiky 79

4.2. Koaliční vláda Vladimíra Špidly 81

4.2.1. Volby do Poslanecké sněmovny a nová vláda 81

4.2.2. Organizační změny 84

4.2.3. Návrh Petra Mareše 87

4.2.4. Problémy ve financování protidrogové politiky 90

4.2.5. KDU-ČSL a „válka drogám“ 93

4.2.6. Vláda Stanislava Grosse a odvolání Josefa Radimeckého 97

5. Konec sporů? (2005-2006) 100

5.1.1. Nová strategie protidrogové politiky 100

5.1.2. Vláda Jiřího Paroubka 103

5.1.3. Projednávání nového trestního zákoníku v parlamentu 106

5.1.4. Předvolební kampaň 108

6. Závěr 111

7. Literatura a prameny 114

4



1. ÚVOD

V roce 1993 položila vláda ČR základy protidrogové politiky, které v následujících 

letech rozvíjela a aktualizovala. Přestože drogová problematika nemá primárně politický 

charakter a první vláda Václava Klause ji chápala jako čistě odbornou záležitost, ta se brzy 

stala nástrojem politického boje a některé politické strany či jednotlivci se k ní opakovaně 

vyjadřovaly a požadovaly změny v oficiální vládní linii.

Cílem předkládané práce je specifikovat postoje politických stran k problematice drog 

v České republice v období 1993 až 2006. Časové ohraničení je zcela logické. Rok 1993 je 

nejen vznikem samostatné České republiky, ale i počátkem systematické realizace 

protidrogové politiky. Zároveň se záhy po tomto datu začaly některé politické strany kriticky 

vyjadřovat k oficiální linii vládní protidrogové politiky. Po celé námi sledované období byly 

zpochybňovány její cíle i efektivita a vládní protidrogová politika neměla plnou podporu ani 

v samotné vládě. To vedlo opakovaně k jejímu přehodnocování a hledání určité rovnováhy, 

které však často bylo doprovázeno vyhrocenou diskuzí na politické úrovni. Ve své diplomové 

práci si tak kladu především tyto otázky: jaké byly důvody politizace drogové problematiky, 

jaká témata byla akcentovaná, s jakými požadavky politici přicházeli, jak se tyto požadavky 

promítly ve vládní protidrogové politice a jak se měnily postoje politiků k tomuto tématu 

v námi sledovaném období.

Ačkoli existuje celá řada odborných prací zabývajících se protidrogovou politikou, 

zhodnocení postojů politických stran k těmto otázkám bývá málo časté a převažují tendenční 

nebo zjednodušující interpretace, často pracující s chybnými či účelově zkreslenými fakty. 

Proto se tato práce snaží vycházet z celé řady dokumentů především vlády, parlamentu a 

politických stran a na jejich základě porovnat oficiální vládní rétoriku (obsaženou ve vládních 

protidrogových koncepcích) s mnohdy odlišnou praxí, která byla ovlivňována odlišnými 

postoji politických stran k drogové problematice.

Jako nejvhodnější a nejpřehlednější se mi jevilo zpracování chronologické, které může 

postihnout vývoj názorů na drogovou problematiku i akcentovat některá problémová témata. 

Členění kapitol po čtyřletém období má také svojí logiku. Vláda od roku 1993 přijímala 

pravidelně v tomto časovém protidrogové koncepční materiály, které definovaly hlavní cíle a 

směr vládní protidrogové politiky. Období vymezené první vládní koncepcí je charakteristické 

zájmem především ze strany KDU-ČSL, která usilovala o změnu vládní protidrogové politiky 

a výsledkem toho byla její nejasná linie a postupný kolaps koordinace protidrogové politiky. 

Ve druhém období (1997-2000) se tématem začínaly intenzivněji zabývat i ostatní

5



parlamentní politické strany. Příčinou bylo především silně medializované projednávání 

novely trestního a přestupkového zákona. Došlo k ostřejšímu vyhraňování na tzv. liberály a 

tzv. represionisty, politické strany věnovaly větší pozornost drogám ve svých volebních 

programech a v jejich řadách se vyprofilovalo několik stranických „expertů“, zabývajících se 

protidrogovou politikou. Závěry rozsáhlého výzkumu financovaného vládou došly k závěru, 

že přijatá legislativní změna byla neefektivní a zbytečná. Vláda výsledky tohoto výzkumu 

promítla do následujícího koncepčního materiálu (2001-2004) a pokusila se prosadit i 

následné legislativní změny. To však narazilo na odpor Národní protidrogové centrály, která 

za podpory politiků především z KDU-ČSL vytvořila „druhé centrum“ protidrogové politiky. 

Sílící tlak vlády na liberalizaci protidrogové politiky pak resultovalo v prohlášení Miroslava 

Kalouska, kterým se pokusil radikálně změnit vládní linii protidrogové politiky a odvolání 

Josefa Radimeckého z funkce ředitele sekretariátu vládní protidrogové rady. Nový vládní 

koncepční materiál (2005-2009) však žádné hluboké změny nenaznačoval a zdá se, že 

v letech 2005-2006 došlo k určitému uklidnění a nalezení kompromisu mezi politickými 

stranami v otázce protidrogové politiky.
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2. Vznik „drogové koalice“ (1993-1996)

Vláda v roce 1993 položila organizační základy protidrogové politiky v České 

republice, přijala protidrogovou koncepci, která definovala směr vládní protidrogové politiky 

a vytyčila celou řadu úkolů, které se dařilo více či méně plnit. Rychlá eskalace drogového 

problému po roce 1994 a jeho medializace, současně s malou efektivitou vládní komise, nutilo 

hledat optimální linii protidrogové politiky. Ta vyústila v kolaps celého systému koordinace a 

rychlou politizaci celé problematiky. V té se angažovala především KDU-CSL.

2.1. Organizační základy protidrogové politiky

2.1.1. Stav před rokem 1993

K pochopení některých postojů k řešení problematiky drog je třeba se podívat do 

minulosti. V komunistickém Československu bylo užívání drog konstruováno jako jeden ze 

znaků úpadku kapitalistické společnosti, neslučovalo se s ideologií harmonické beztřídní 

společnosti. To však neznamenalo, že drogy nebyly zneužívány a vyráběny (především od 70. 

let). Pouze bylo jejich užívání tabuizováno a vyznačovalo se mnoha odlišnostmi. Společnost 

si proto nevytvořila znalosti a mechanismy, jak tento jev přijímat a reagovat na něj. Téměř 

neexistovala legislativa (s výjimkou trestního zákona č. 86/1950 Sb.), která se v boji proti 

různým závislostem omezovala převážně na problémy spjaté se zneužíváním alkoholu.

V důsledku přijetí Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách (1961) -  jednoho z klíčových 

dokumentů mezinárodní kontroly drog -  provedla sice ČSSR její promítnutí do českého 

právního řádu (úprava sankcí v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., úprava zacházení 

s omamnými látkami v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu), ale druhá ze základních 

mezinárodních úmluv - Úmluva OSN o psychotropních látkách (1971) -  byla převzata až 

v roce 1988. Jednotná úmluva OSN o omamných látkách a normy zn í vyplývající tak 

vytvořily kostru protidrogové politiky v ČSSR, která se téměř výhradně omezovala na 

sankciování a ostrakizování uživatelů a výrobců drog, ačkoli i to bylo problematické 

v důsledku zjevných legislativních nedostatků. Oblast protidrogové prevence a léčby 

uživatelů drog na tom byla ještě hůře, přestože se vláda ČSSR pokusila přijmout některá 

opatření (usnesení vlády ČSSR č. 278/1974 a usnesení vlády ČSSR č. 38/1981). Převážně 

nucenou léčbou uživatelů drog se zabývala téměř výhradně síť protialkoholních a 

protitoxikomanických oddělení psychiatrických ambulancí a léčeben a primární protidrogová
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prevence neexistovala téměř vůbec. ÚV KSČ sice také uložilo již v roce 1971 vypracovat 

návrh zákona v boji proti alkoholismu a nealkoholovým toxikomaniím, ale ten byl přijat až 

v roce 1989. Tento zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, jehož cílem byla ochrana bezpečnosti společnosti a občanů před všemi druhy 

závislosti na návykových látkách, byl však v důsledku hlubokých společenských změn rychle 

překonán. Přesto platil až do roku 2005.1

Liberalizace společnosti s důrazem na osobní svobodu a lidská práva, snížení sociální 

kontroly, ekonomická transformace či otevření hranic vedlo po roce 1989 k plynulému 

nárůstu problémů spojených s nezákonnou výrobou, pašováním i užíváním nelegálních drog 

a obchodem s nimi. Tato situace zastihla občany i politiky po roce 1989 naprosto 

nepřipravené. Současně nedostatek objektivních informací o drogách a možných rizicích 

jejich užívání, vyvolal potřebu začít se touto otázkou systematicky zabývat. V následujících 

třech letech byla sice realizována některá opatření, ale přesto se dá říci, že v období 1989- 

1992 zůstávala drogová problematika nadále na okraji zájmu. Dominovala jiná témata, 

především hospodářská.2 To je možné doložit na projednávání návrhu první „polistopadové“ 

novely trestního zákona, předložené vládou. Ačkoli návrh novely počítal s výrazným 

rozšířením stávajících a zavedení nových skutkových podstat trestného činu a zpřísněním 

sankcí za nedovolené nakládání s drogami, pozornost zákonodárců se soustředila na jiná 

témata (otázka trestu smrti). V době hlubokých společenských změn bylo aktuální vypořádat 

se legislativně především se změnou v postavení občana a zrovnoprávněním všech forem 

vlastnictví.3 Dokumentovalo to také situaci, kdy požadavek zpřísnění sankcí za drogové 

trestné činy byl všeobecně akceptovaný jako adekvátní prostředek řešení drogové kriminality.

V kontrastu s tím je však nutné poznamenat, že předloha obsahovala i změnu, která 

představovala jisté změkčení. Byl vypuštěn odstavec, obsahující ustanovení o trestnosti držení 

drog pro vlastní potřebu. To vycházelo ze zásady, že sebepoškozování není trestné a že 

nástroje trestního práva by se neměly uplatňovat tam, kde jsou buď neúčinné (např. stíhání 

samotných uživatelů drog), a nebo kde lze nápravu zjednat jinými prostředky (prevence a

1 RADIMECKÝ, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online]. VANTUCH, 
Pavel. Drogy a kriminalita, s. 10, 118, 137.
2 RADIMECKÝ, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online]. Zábranský, 
Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, no. 3.
3 Stenografický záznam zjednání Federálního shromáždění ČSSR: Miroslav Jansta, 28. schůze, 2. května 1990. 
http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/028schuz/s028005.htm.
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léčba). To bylo chápáno jako symbolický i praktický návrat k demokratickým a 

humanistickým hodnotám.4

Krátce po schválení zmíněného zákona jako č. 175/1990 Sb., byla na základě usnesení 

(již nové Čalfovy) vlády ČSFR č. 452 ze dne 21. června 1990 vytvořena Komise vlády ČSFR 

pro narkotika. Jejím předsedou byl jmenován tehdejší místopředseda federální vlády Jozef 

Mikloško a Komise měla statut „poradního, iniciativního a koordinačního orgánu vlády pro 

otázky drogové problematiky, s kompetencí zabezpečovat mezinárodní spolupráci. “ Jejími 

členy byly federální ministerstva vnitra, zahraničního obchodu, zahraničních věcí a práce a 

sociálních věcí, republiková ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a 

spravedlnosti, dále pak Ústřední celní správa, Nejvyšší soud ČSFR a Generální prokuratura 

ČSFR. Na některých těchto resortech vznikly subkomise expertů pro řešení drogové 

problematiky za účelem „přijímat adekvátní opatření v této oblasti. “5 Pokus řešit 

komplexněji drogovou problematiku však zůstal pouze v zárodku. Komise sice dospěla do 

konce roku 1991 k vypracování Návrhu protinarkotické koncepce vlády ČSFR, ten se však 

pohyboval pouze v obecné rovině (neartikuloval žádnou výraznou politickou preferenci) a 

nebyl vládou vůbec projednán.6 Ačkoli Komise formálně existovala až do konce roku 1992, 

vyvíjela pouze omezenou činnost (shromažďování informací, spolupráce se vznikajícími 

neziskovými organizacemi, zahraniční kontakty např. se „ skupinou Pompidou “ Rady Evropy) 

a po volbách v roce 1992 již ve své práci nepokračovala. Zrušena byla usnesením vlády ČSFR 

č. 553 ze dne 16. září 1992. Předzvěst blízkého rozpadu federace s sebou nesla nezájem a 

vlastně i reálnou nemožnost řešit problémy související s drogovou problematikou (viz 

kompetenční zákon z roku 1991, který ztěžoval komunikaci a rozhodování mezi federální a 

republikovou úrovní). Původní záměry vybudovat informační systém, vytvořit Úřad pro 

kontrolu omamných a psychotropních látek na úrovni federace či předložit návrh jednotného
r r  r r r  o r  v  7zákona o omamných a psychotropních látkách s federální působností nebyly naplněny. 

Později se ukázalo, že některé z těchto priorit Návrhu protinarkotické koncepce vlády ČSFR 

nejsou vhodné pro Českou republiku a bylo od nich upuštěno (zejm. jednotný zákon o 

omamných a psychotropních látkách). Požadavek na jejich realizaci však nadále přetrvával a 

opakovaně jej požadovala především KDU-ČSL (viz níže).

4 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.. Zákon č. 175/1990Sb., § 187-188a.
5 Usnesení vlády ČSFR č. 459/1990. Tisk č. 800, FS ČSFR (1990-1992).
6 Návrh protinarkotické koncepce vlády. BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha 
Meziresortní protidrogové komise. NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě 
drog, s. 152.
7 Usnesení vlády ČSFR č. 553/1992. KALINA, David. Drogy [dipl. práce], s. 6-11.
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Nej viditelnější reálnou aktivitu v této době tak představovala činnost Federálního 

úřadu pro narkotika, který koordinoval činnost federální policie i celníků, přijetí některých 

legislativních změn (novela trestního zákona č. 557/1991 Sb.), které měly přiblížit českou 

legislativu mezinárodním závazkům (především Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988) a pomalý rozvoj nestátního sektoru od
o o

roku 1991 v oblasti protidrogové prevence a léčby uživatelů drog.

2.1.2. První vláda Václava Klause a vznik Mezirezortní protidrogové komise

Konzervativní vládní koalice premiéra Václava Klause (ODS, KDU-ČSL a ODA), 

která vzešla z voleb v roce 1992, ve svém programovém prohlášení poprvé zmínila nutnost 

řešit drogovou problematiku. K postupně eskalujícímu problému doslova psala: „Vcentru 

pozornosti vlády bude boj proti celospolečensky závažným problémům ohrožujícím zdraví: 

zejména AIDS, drogové závislosti, alkoholismu.“ Zároveň však definovala problém jako 

odborný a podle toho zpočátku i postupovala. Podobně vnímaly drogovou problematiku i 

politické strany, které ji ve svých volebních programech buď vůbec nezmiňovaly nebo se 

omezily pouze na obecné proklamace.

V prosinci 1992 adresovaly představitelé tří nestátních protidrogových organizací 

předsedovi vlády Václavu Klausovi a dalším ministrům tzv. Vánoční memorandu 

(Memorandum o drogové politice pro členy vlády ČR). Autoři Memoranda upozornili na 

hrozící nebezpečí z podcenění drogové problematiky, poukazovali na zásadní nedostatky a 

s odvoláním na zahraniční zkušenosti předložili návrh řešení. Ten měl spočívat na systémové 

rovnováze represe, protidrogové prevence a léčbě uživatelů drog a na jeho realizaci se měla 

podílet některá ministerstva i další státní instituce. Protidrogové aktivity pak měl být 

koordinován orgánem (úřad, komise či agentura), který měl být daleko efektivnější než bývalá 

federální komise.

Na základě Memoranda dostála vláda ČR slibu, že bude věnovat problematice drog 

nejvyšší pozornost, v lednu 1993 rozhodla o vytvoření vládní protidrogové komise a 3. března 

téhož roku uzavřelo osm ministerstev této vlády Dohodu o spolupráci v oblasti ochrany před 

omamnými a psychotropními látkami. Na jejím základě byl usnesením vlády ČR č. 275 ze dne

8 Východiska ke zpracování Akčního plánu MV a Policie ČR k realizaci národní strategie protidrogové politiky 
na období 2003 -  2004. RADIMECKÝ, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie 
[online].
1 Programové prohlášení vlády Václava Klause (1992).
2 Memorandum o drogové politice pro členy vlády ČR.
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26. května 1993 vytvořen centrální koordinační orgán státu v oblasti boje proti nelegálním 

drogám -  Meziresortní protidrogová komise (MPK).3 Jejím vznikem dala vláda najevo, že si 

je vědoma faktu, „že tento závažný negativní společenský jev nelze řešit izolovaně, ale pouze 

v kontextu systémových opatření zasahujících do vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, 

ochrany veřejného zdraví, zdravotní a sociální péče, sociální prevence a prevence kriminality, 

výchovy a vzdělávání, podpory rodiny a řady dalších oblastí. Naplnění tohoto záměru vidí 

nejen v koordinovaném působení všech subjektů uvnitř dané problémové oblasti, ale i v 

součinnosti při řešení dalších závažných problémů jako jsou zejména organizovaný zločin a
«.4terorismus.

Vedením MPK byl pověřen ministr vnitra Jan Ruml a jejími členy byly zmocněnci 

ministrů-signatářů zmíněné Dohody, ke kterým se později připojilo i Ministerstvo obrany a 

Generální prokuratura. Komise byla založena na dvojúrovňovém modelu, tvořeném 

meziresortní komisí a technickým orgánem. Tím byl sekretariát, který zabezpečoval faktickou 

koordinační, administrativní a organizační činnost. Generálním sekretářem byl jmenován 

bývalý poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění Kamil Kalina (ODS). Na 

základě Statutu a jednacího řádu plnila Komise roli „poradního a koordinačního “ orgánu 

vlády ČR v otázkách protidrogové politiky, který spolupracoval s ústředními orgány státní 

správy při sestavování rozpočtových kapitol státního rozpočtu a řídil činnost okresních a 

magistrátních protidrogových koordinátorů. MPK kromě koordinace aktivit na národní úrovni 

měla za úkol organizovat i programy mezinárodní spolupráce především společně s UNDCP 

(Program OSN pro kontrolu drog), PHARE, WHO (Světová zdravotnická organizace), Radou 

Evropy a dalšími institucemi.5

Koncept mezirezortního koordinačního úřadu, který by řešil komplexně problémy 

spojené s drogami vycházel ze zahraničních zkušeností a především z doporučení a modelů 

OSN. Již Úmluva OSN o psychotropních látkách z roku 1971, jeden z klíčových dokumentů 

mezinárodní kontroly drog, vyzýval smluvní strany, aby učinily „vnitrostátní opatření pro 

koordinaci preventivních a represivních akcí proti nedovolenému obchodu. “6 Poprvé 

výslovně uznal nezbytnost koordinované protidrogové politiky na úrovni státu ale až 

Všeobecný multidisciplinární návrh OSN o aktivitách na poli zneužívání drog z roku 1987 a 

tento požadavek zopakoval i Globální Akční program OSN, schválený Valným

3 BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha Meziresortní protidrogové komise. 
NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě drog. Usnesení vlády ČR č. 275/1993.
4 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996, kapitola 1.
5 BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha Meziresortní protidrogové komise. 
NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě drog. Usnesení vlády č. 275/1993.
6 Úmluva o psychotropních látkách, čl. 21, písm a).
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shromážděním v roce 1991, na který se odvolávalo výše zmíněné usnesení vlády č. 275 ze dne 

26. května 1993. Zmíněné dokumenty OSN vycházely z předpokladu, že užívání drog jako 

celosvětový fenomén přesahuje nejen hranice států, ale i obory lidského vědění a jedná se o 

jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik, které mohou mít negativní 

dopady v oblasti sociální, zdravotní, trestně-právní, bezpečnostní i ekonomické. Postup proti 

jejich zneužívání si tak nutně žádal komplexní, koordinovaný a systémový přístup na všech 

úrovních se zapojením co nejvíce článků společnosti. Povinností státu bylo koordinovat tento 

komplex navzájem se doplňujících a překrývajících úkolů, iniciovat širokou spolupráci, 

optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů (informačních, finančních, 

institucionálních, lidských) a přispívat k zavádění a vytváření účinných opatření. Jejich 

výsledkem pak mělo být především snížení užívání drog a zároveň i rizik a škod, které 

jednotlivcům nebo společnosti mohou v důsledku jejich užívání nastat. Jinak řečeno: 

neexistence koordinace by s největší pravděpodobností vedla k duplikaci některých aktivit a 

nepokrytí jiných, plýtvání veřejnými prostředky a v konečném důsledku zhoršení drogového
n

problému.

Systém koordinace protidrogové politiky v České republice však v prvních letech své 

existence trpěl mnohými nedostatky. Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České 

republice za rok 1996 ktomu uváděla: „Činnost Komise byla v uplynulém období 

poznamenána hledáním jejího optimálního postavení jak  co do složení a pravomocí, tak co do
r r  a o < 8  • * 1efektivnosti činnosti nejen j í  samotné, ale i jejích odborných a poradních orgánů. “ Kritika 

fungování Komise se ozývala i z úst některých politiků (Gross, Fisherová)9 a Výbor pro 

sociální politiku a zdravotnictví PS PČR ve svém usnesení č. 149 ze dne 15. září 1994 

konstatoval, že tehdejší systém koordinace protidrogové politiky nebyl účinný. Proto 

navrhoval zřízení koordinačního útvaru na vládní úrovni, vybaveného pravomocemi 

koordinovat komplexní protidrogovou činnost.10 Vláda tuto kritiku reflektovala a učinila 

některé kroky, které by danou situaci zlepšily. Nicméně odmítla požadavek výboru na zřízení 

úřadu, který by svými pravomocemi odpovídal ministerstvu. Na místo toho přistoupila 

k posílení pravomocí MPK. Na základě usnesení zmíněného parlamentního výboru, s

7 Koordinace protidrogové politiky. Nástroj realizace účinných komplexních opatření. In: Zaostřeno na drogy, 
roč. 2, č. 3, s. 2. Coordination: a key element o f national and European drug policy. In. Drugs in focus, no. 9., 
p.2.
8 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR za rok 1996, kapitola 3.1.
9 Interpelace poslance Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla, ve věci plnění různých opatření v boji 
proti drogové kriminalitě ministerstvem vnitra ze dne 16. března 1995. PS PČR (1993-1996). PS PČR (1993- 
1996). Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Eva Fischerová, 24. schůze, 3. listopadu 
1994. http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/024schuz/s024022.htm.
10 Usnesení Výboru pro sociální a zdravotní politiku č. 149/1994.
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ohledem na zjištění Zprávy o činnosti MPK za období 1993-1994 a na doporučení G. 

Giacomelli (výkonný ředitel Mezinárodního programu OSN pro kontrolu drog - UNDCP), 

schválila vláda svým usnesením č. 392 z 13. července 1994 některé změny. Byl přijat nový 

Statut a Jednací řád MPK, které nově stanovily povinnost Komise alespoň jednou do roka se 

sejít a každoročně předkládat roční zprávu (ta však nebyla publikována). Zmocněnce 

v Komisi nahradili samotní ministři. Nově byla koncipována i organizační struktura 

sekretariátu MPK, která umožňovala projednávání a řešení problémů nejen na úrovni vlády, 

ale i na úrovni jednotlivých resortů a expertů Komise. K tomu byly vytvořeny tři výkonné 

nástroje MPK: Rada protidrogových koordinátorů, Rada expertů a Rada zástupců resortů. 

Nový generální sekretář Komise Pavel Bém v tom viděl „podmínky pro úspěšnou realizaci 

protidrogové politiky v co možná nejširší míře. ” Nadále však spadala Komise organizačně 

pod resort vnitra, což podle mnohých limitovalo efektivní koordinaci.11

Následující rok přinesl pak další změny v systému koordinace, která mj. reagovala na 

další požadavek Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR (a především jeho 

předsedy a bývalého ministra zdravotnictví Petra Loma), který na podzim 1994 opět 

požadoval nahrazení Komise Úřadem pro narkotika (to však odmítl jak generální sekretář 

MPK Pavel Bém, tak i náměstek ministra vnitra Fendrych). Jednak vláda přijala usnesení č. 

163 ze dne 15. března 1995, o změně Statutu, rozšíření a převodu meziresortní Protidrogové 

komise. Na jeho základě došlo nejen k rozšíření počtu členů MPK o ministra zemědělství, ale 

především k převedení řízení Komise a jejího sekretariátu od 1. května 1995 do působnosti 

vedoucího Úřadu vlády (tehdy Igora Němce), jehož součástí je dodnes. Jednalo se o faktické 

posílení pravomocí MPK, jak bylo všeobecně požadováno. Tento organizační model byl však 

v širším evropském kontextu spíše výjimkou. V zemích EU nese ve většině případů 

odpovědnost za protidrogovou politiku některé z ministerstev věnující se sociálním věcem 

(sociální věci, zdravotnictví, školství).

Tentýž rok byl plně zprovozněn systém protidrogových koordinátorů, kteří přenášeli 

realizaci cílů protidrogové politiky na okresní a magistrátní úroveň. Koordinátor byl 

zodpovědný za vyhodnocování rozsahu drogových problémů v daném okrese/městě, za 

definování potřeb, priorit, strategií, za předkládání konkrétních návrhů opatření na řešení

11 Usnesení vlády ČR č. 392/1994. BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha 
Meziresortní protidrogové komise. NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě 
drog, s. 152-154.
12 Usnesení vlády ČR č. 163/1995. Výroční zpráva 2003 -  stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských 
zemích EU, s. 64. RADIMECKÝ, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie 
[online]. Protidrogová komise, nebo úřad? LN. 20.9.1994, roč. 5, s. 5. Protidrogová komise získala ministry a 
vyšší pravomoci. LN. 10.10.1994, roč. 5, s. 16.
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problémů v dané oblasti, a za celkovou koordinaci protidrogových opatření v působnosti 

okresního/magistrátního úřadu. Dále připravoval podklady pro jednání okresní/magistrátní 

protidrogových komisí, které byly zřizovány podle platného pokynu v působnosti každého 

okresního/magistrátního úřadu jako poradní a iniciativní orgán přednosty či primátora. Jejich 

cílem bylo zapojit do protidrogového působení v daném místě všechny klíčové subjekty a 

zabezpečit komplexní a vyváženou realizaci protidrogové politiky daného okresu/města. MPK 

tak vytvořila mechanismy pro praktickou realizaci protidrogové politiky nejen na centrální 

(horizontální koordinace) úrovni, ale i na úrovni místní (vertikální koordinace).13

Přestože vláda v letech 1993 až 1995 učinila tedy některé kroky k posílení role MPK, 

ukázalo se, že hlavní problém představuje zřízení Komise na úrovni ministrů a některá 

realizovaná opatření, která byla chápána mnohdy jako kontroverzní. Zodpovědní ministři 

upřednostňovali klíčové problémy svých resortů a drogovou problematiku považovali za 

okrajový problém. To vedlo k omezení činnosti komise a následné krizi v koordinaci 

protidrogové politiky, jek se dozvíme později.

2.1.3. Vládní koncepce protidrogové politiky

Konkrétní činnost MPK a resortů v ní zastoupených byla realizována podle vládou 

schválené koncepce protidrogové politiky. To vycházelo z mezinárodních zkušeností. 

Mezinárodní konference OSN o drogových závislostech a nelegálním obchodu s drogami 

konaná v roce 1987 poprvé vyzvala národní vlády, aby čelily drogovému fenoménu skrz 

přijetí národních strategií (koncepcí). Národní drogovou strategií (koncepcí) v této souvislosti 

rozumíme oficiální dokument, obvykle přijatý vládou na několikaleté období, který stanoví 

principy, priority a cíle, usměrňující vládní politiku v oblasti postupu proti zneužívání drog. 

Tyto národní strategie měly být kombinovat čtyři základní pilíře (strategie) protidrogové 

politiky, které se měly vzájemně doplňovat a vyvažovat: represi, primární prevenci, léčbu a 

resocializaci (tedy sekundární a terciální prevence).1 Cílem všech zmíněných strategií bylo 

snížit nebezpečí vyplývající z užívání drog pro jednotlivce i pro společnost, ačkoli způsob, jak 

tohoto cíle dosáhnout, byl odlišný. Zatímco úkolem institucí působících v oblasti represe je 

především eliminovat drogovou trestnou činnost (nedovolená výroba, distribuce a tranzit 

drog) a kontrolovat legální zacházení s drogami, primární prevence se zaměřuje především na

13 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 3.4.2. Koordinace protidrogové 
politiky. Nástroj realizace účinných komplexních opatření. In: Zaostřeno na drogy, roč. 2, č. 3, s. 3-4.
1 Drug Strategies and Actions Plans in EU 2000-2004, p. 6.
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snížení počtu uživatelů (působení na ty, kteří ještě drogu neužili). Cílem léčby a resocializace 

je také snížení počtu uživatelů drog (ti, kteří již drogy užívají) nebo alespoň snížení 

zdravotních a sociálních rizik (tzv. přístupy minimalizace rizik). Vyvážený přístup represe a 

prevence byl poprvé vyhlášen jako ústřední pojem Valným shromážděním OSN v roce 1991, 

na které se česká protidrogová strategie výslovně odvolávala. OSN tímto dokumentem poprvé 

postavilo prevenci na stejnou úroveň jako represi, zatímco v předchozích dokumentech 

(Jednotná úmluva o omamných látkách, Úmluva o psychotropních látkách a Úmluva o 

nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami) leželo těžiště v potlačování 

nezákonného trhu s drogami.

Vláda s ohledem na tyto skutečnosti schválila svým usnesením č. 446 z 18. srpna 1993 

Koncepci a program protidrogové politiky na léta 1993-1996 - základní dokument mapující 

situaci v oblasti drog v ČR, definující jednotlivé oblasti protidrogové politiky, vymezující

kompetence a odpovědnosti věcně příslušných ministrů a určující rámec a priority
i

protidrogového působení pro následující čtyři roky. Tento dokument představoval počátek 

systematického plánování opatření proti šíření a zneužívání drog v České republice. I když se 

jednalo o stručný materiál, který formuloval velmi obecné cíle a trpěl z dnešního hlediska 

mnohými nedostatky (nedostatek relevantních informací), v dané situaci byla koncepce 

považována za plně srovnatelnou s materiály západoevropských zemí (které měly s drogovou 

problematikou daleko větší zkušenosti). Důraz byl v souladu se zahraničními doporučeními 

založen na rovnoměrném snižování nabídky i poptávky po drogách. Izolované strategie, ať na 

straně preventivní či represivní, byly vládní koncepcí považovány za neúčinné. Na rozdíl od 

OSN, která se hlásila k dosažení konečného cíle „společnosti bez drog“, definovala česká 

vládní koncepce klíčové cíle odlišně: „ V rámci účinné protidrogové strategie musí být 

zároveň vydefinovány realistické a splnitelné cíle. Absolutní cíl ’společnosti bez drog' patří 

mezi nesplnitelné, a to jak  globálně, tak místně. Realistickým cílem je  dosažení určitého 

stupně kontroly nad rozsahem drogové scény, a to jak na straně nabídky drog, tak na straně 

poptávky po nich. “4

Koncepce samozřejmě uznávala nutnost represe a odmítala jakékoli snahy o legalizaci 

drog, přesto byla v některých pasážích značně liberální a na rozdíl od federálního návrhu i 

političtější. V tomto ohledu se projevil rukopis sekretariátu MPK, jehož pracovníky byli 

především odborníci z nestátních organizací, působících v oblasti prevence a léčby uživatelů

2 Např. KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 16-17.
3 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 1.
4 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996, kapitola 4.3.4.
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drog. Koncepce se vyjadřovala ve prospěch svobodné volby pro život bez drog a záporně se 

stavěla i k postihu uživatelů drog -  politicky velmi diskutovaného tématu. Kamil Kalina, 

který se na vytváření koncepce podílel, shrnoval její ústřední motiv takto: „Je lepší užívání 

drog předcházet než léčit závislé, je  lepší předcházet a léčit než trestat, represe však musí 

účinně nastoupit všude tam, kde prevence selhává. “5 Zároveň Koncepce odmítla některé 

kroky obsažené v Návrhu protinarkotické koncepce vlády ČSFR (protidrogová policie a celní 

orgány řízené jedním úřadem, souborný zákon o drogách), které se však periodicky vracely 

jako alternativy stávajícího uspořádání a jejich hlavním zastáncem byla především KDU-ČSL. 

Koncepce zároveň hovořila především o nutnosti vybudovat základní institucionální a 

legislativní rámec pro realizaci protidrogové politiky v ČR či zkvalitnit činnost již fungujících 

institucí.

Příloha zmíněného vládního usnesení č. 446 obsahovala 30 konkrétních úkolů s datem 

předpokládaného splnění, adresovaných jednotlivým složkám státní správy. Koordinaci 

postupu plnění úkolů obsažených v příloze měl za úkol ministr vnitra a předseda protidrogové 

komise. Prioritní bylo především zefektivnění potírání nejnebezpečnější organizované 

kriminality v oblasti represe, zřízení Inspektorátu pro omamné a psychotropní látky v oblasti 

administrativní kontroly, vytvoření informačního systému a rozvoj především primární 

prevence. Koncepce tak určila kompetence a odpovědnost jednotlivým věcně příslušným 

resortům, které tím dostaly pod svou správu jednotlivé oblasti protidrogové politiky státu. Na 

potlačování nelegální nabídky drog se mělo podílet Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí 

(Generální ředitelství cel), Ministerstvo spravedlnosti (Generální ředitelství Vězeňské služby, 

Nejvyšší státní zastupitelství), Ministerstvo obrany (vojenská policie) a Ministerstvo 

zdravotnictví. Klíčovou úlohu v primární protidrogové prevenci mělo sehrávat Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, dále Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality), 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví. Léčba a 

resocializace uživatelů drog pak spadala především do kompetence dvou resortů: Ministerstva 

zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.6

Plnění této Koncepce bylo ovlivněno především vývojem na drogové scéně. 

Liberalizace společnosti, transformace ekonomiky (např. nárůst zahraničního obchodu), 

oslabení sociální kontroly, usnadnění pobytu cizinců na území ČR, změny hodnotového 

systému, růst životní úrovně, neexistence zákona o praní špinavých peněz a v neposlední řadě

5 BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha Meziresortní protidrogové komise. 
NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě drog, s. 152. KALINA, Kamil a kol. 
Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 34-36.
6 Usnesení vlády č. 446/1993, příloha č. 1.
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geografická poloha (poloha na tzv. balkánské drogové stezce) a otevření hranic vedlo jak 

k nárůstu nabídky a dostupnosti drog, tak ke zvyšující se poptávce po nich především mezi 

mladými lidmi. Česká republika se z původně tranzitní země měnila zhruba od roku 1994 

v zemi cílovou. Dostupné údaje vypovídaly na jednu stranu o nárůstu trestné činnosti 

v souvislosti s drogami (včetně snížení věkové hranice pachatelů této trestné činnosti), na 

druhou stranu o rychlém růstu počtu uživatelů nelegálních drog včetně všech negativních 

faktorů s tím souvisejících (rizika šíření virových onemocnění, snižování věkového průměru 

prvního kontaktu s drogou). Orgány veřejné správy nebyly adekvátně připravené, chyběly
• 7dostatečné informace, odborné znalosti i mechanismy, jak tomuto jevu čelit.

Přes tyto obtíže se zdálo, že se stanovené úkoly se dařilo v rámci možností plnit a to 

především v oblasti represe. Důvodem pravděpodobně bylo, že na rozdíl od prevence a léčby 

disponovaly složky působící v oblasti potlačování nabídky drog alespoň základní legislativou 

(trestní zákon, celní zákon), určitými zkušenostmi s danou problematikou z předchozích let i 

dostatečnou podporou ze strany občanů a politiků (byla srozumitelná). Svojí roli mohl sehrál i 

fakt, že předsedou MPK byl ministr vnitra Jan Ruml, který jevil o problematiku výrazný 

zájem již jako náměstek ministra vnitra a zároveň, že federální policejní ústředny sídlící 

v Praze takřka bezezbytku přešly do České republiky. V resortu vnitra byly také provedeny 

nej významnější změny a především se podařilo odstranit chaotickou organizační strukturu, 

kdy v rámci policie existovalo několik izolovaných složek zabývajících se drogovou 

problematikou. Na základech federální Protidrogové brigády FPS, Národní drogové 

informační služby (analytický úřad) a Úřadu pro narkotika (výkonný úřad) vznikla Národní 

protidrogová centrála (NPC), jako součást nově vytvořeného Úřadu pro odhalování 

organizovaného zločinu Služby kriminální policie, ačkoli sjeho vytvořením vládní 

protidrogová koncepce nepočítala. Pro mojí práci má především význam, že zatímco v čele 

NDIS byl Jiří Richter, který měl názorově blízko k linii reprezentované tehdejším 

sekretariátem MPK, novým šéfem NPDC se stal Jiří Komorous, který zřetelně prosazoval 

zpřísnění zákonné represe a později získá silný vliv na politické rozhodování v drogové 

problematice.8 Každopádně přesto, že přetrvávaly zřejmé nedostatky v oblasti represe 

(legislativa, přetíženost a nedostatečné technické vybavení příslušných orgánů aj.), mohla tak 

Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 konstatovat, že: 

„ Činnost jednotlivých resortů při potlačování nezákonné výroby, obchodu a šíření drog se v

7 Např. Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 2.3. Zhodnocení drogové 
situace v ČR, kapitola 2.5.
8 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách.. Usnesení vlády č. 446/1993, úkol č. 2. Srovnej s. Držení drogy by 
mělo být trestné. LN. 17.10.1995, roč. 8, s. 8. KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], s. 5-6.
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posledních letech významně zintenzívnila v reakci na nárůst dostupnosti drog v ČR. Byla 

přijata řada legislativních opatření, která zvýšila efektivitu činnosti policie a dalších orgánů 

činných v trestním řízení. Tato opatření měla za následek narůstající počet odhalených zásilek 

pašovaných drog přes území ČR, stoupající množství zadržených drog, rostoucí počet 

zadržených a odsouzených pachatelů drogové kriminality, narůstající počet odhalených 

laboratoří na výrobu nelegálních drog, z nichž některé případy svojí závažností a rozsahem 

nezákonné výroby přesahují hranice ČR. “9

Česká protidrogová politika byla od svého počátku realizována na dvou vzájemně se 

doplňujících kolejích. Jednou byla kontrola výroby a distribuce drog (represe), druhou 

kontrola uživatelů drog (prevence a léčba). Na rozdíl od intervencí zaměřených na omezení 

nabídky byl koncept politiky komplexní a systematické protidrogové prevence a léčby 

uživatelů drog v podstatě novou záležitostí a proto i plnění stanovených úkolů probíhalo 

s daleko většími obtížemi. Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996 

položil důraz především na primární prevenci, která tou dobou v České republice takřka 

neexistovala a zároveň podpořil i rozvoj léčebných zařízení, z nichž mnohá byla v českých 

podmínkách téměř neznámá. Největší hendikep v naplňování těchto cílů představoval 

především nedostatek kvalitních informací a odborného personálu, nekoncepční uvolňování 

finančních prostředků, neexistence legislativy a kompetenční nejasnosti a také nedostatečná 

politická podpora některých alternativních opatření.10

Zatímco ještě první vládní koncepce protidrogové politiky tvrdila, že „z minulosti 

přetrvával monopol tradičního psychiatrického přístupu“, vládní politika umožnila zacelit 

děravou síť služeb především nestátním sektorem. Ten rozšířil spektrum služeb a zacelil 

mezery v prevenci, léčbě a rehabilitaci uživatelů drog. Nestátní neziskové organizace 

pokrývaly zhruba polovinu programů, především v inovativních přístupech, ke kterým státní 

instituce požívaly tradiční nedůvěru (programy minimalizace rizik). Po roce 1995 došlo 

k největšímu kvantitativnímu rozvoji programů pravděpodobně i s ohledem na podporu ze 

zahraničí (UNDCP, WHO, Open Society Institute) a uvolnění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu právě pro tento účel. Vzhledem k nedostatku informací o potřebách na 

místní úrovni však byly prostředky přidělovány plošně a většina místních protidrogových 

komisí dostala stejnou částku. Místní komise a místní koordinátoři vycházely většinou z tzv. 

plošného normativu, obsaženého v první protidrogové koncepci (kolik jakých programů by

9 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996.
10 Radimecký, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online]. KALINA, Kamil 
a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 35.
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mělo být dostupných v každém okrese), a nereflektovaly místní potřeby. To podle tvrzení 

např. Jiřího Richtera odráželo stav, kdy MPK řešila jiné problémy (viz níže) a systém 

koordinace budovaný v předchozích letech se fakticky rozpadl. Vznikly tak duplicitní 

programy, které v pozdějších letech jen obtížně hledaly klienty, zatímco jiné oblasti byly 

pokryty nedostatečně. Místní komise navíc chtěly podle některých tvrzení vyčerpat dotace za 

každou cenu a byly tak financovány aktivity, které s protidrogovou prevencí a léčbou 

uživatelů drog měly jen málo společného. Řada zařízení, které se drogovou problematikou 

zabývala jen okrajově či vůbec, využila relativního dostatku finančních prostředků a požádala

0 dotaci na protidrogový program.11 Koncepce a program protidrogové politiky na období 

1998-2000 na základě toho konstatoval, že v České republice pracovalo 266 programů. To 

následně vyvolalo kritiku ze strany policistů, novinářů i některých politiků s tím, že 

především léčba uživatelů drog byla přefinancovaná. K odstranění zmíněných nedostatků 

měly sloužit mechanismy hodnocení kvality a systém akreditací a licencí a zabezpečení 

fungování tzv. minimálního rozsahu péče, které měl garantovat dostatečné pokrytí, 

provázanost a kvalitu všech léčebných a resocializačních programů.12 Každopádně malá 

efektivita státní protidrogové prevence a léčby představovala vítanou záminku ke kritice 

vládní protidrogové politiky některými politickými stranami, které pak navrhovali její některé 

změny. Ta se stupňovala především s ohledem na rostoucí drogový problém ve společnosti.

2.2. Počátek zájmu ze strany politiků

2.2.1. Formování postojů politických stran k drogové problematice

Ačkoli vládní programové prohlášení, vládní protidrogová koncepce i první kroky 

vlády Václava Klause definovaly problém jako čistě odborný, následný vývoj začal 

naznačovat jeho postupnou politizaci. V tom se pravděpodobně promítla celá řada vzájemně 

souvisejících faktorů, včetně zapojení nových hráčů do protidrogové politiky, možnosti 

spolupráce na mezinárodních projektech (a čerpání finančních prostředků) či neujasněné 

koordinační mechanismy, pravomoci a nestabilní struktury.1 Nejdůležitějším důvodem však

11 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996. Radimecký, Josef. Česká drogová politika 
1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online], RICHTER, Jiří. Drogy, peníze a česká protidrogová politika 
MF. 18.9.1996, roč. 7, s. 12. Tyrlík, M., Zuda, T., Bém, P. a kol. Zhodnocení drogové situace v ČR 1996, 
kapitola 10.
12 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 3.3.2.
1 Výroční zpráva 2003 - Stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích EU, s. 14. Radimecký, 
Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].

19



byla pravděpodobně medializace drogové problematiky. Zásadní společenské, politické a 

ekonomické změněny po roce 1989 přinesly zviditelnění nových, za předchozího režimu 

tabuizovaných témat (život lidí s mentálními i zdravotními postiženími, zneužívání dětí 

apod.). Z počátku devadesátých let se však pozornost nejprve soustředila na oblast 

ekonomické a politické transformace. Teprve s jejich vyřešením začaly sdělovací prostředky 

hledat nová témata. Narůstající problém drog, který do té doby nebyl považován za důležitý a 

byl v podstatě izolován na malou skupinku odborníků, se tak logicky dostal do centra zájmu 

médií. Vláda sice provedla výše zmíněná opatření (vznik vládní protidrogové komise a 

protidrogové koncepce, následné institucionální a legislativní změny), která však nevedla ke 

stabilizaci situace. Média na zhoršující se stav reagovala a zhruba od poloviny devadesátých 

let některá z nich stupňovala stav „morální paniky“ a zároveň vytvářela dojem, že se jedná o 

mimořádně důležité téma, které vyvolávalo zájem výrazné části společnosti. Drogy byly často 

prezentovány jako jedna z nejzávažnějších hrozeb pro Českou republiku (především pro 

mladou generaci). To resultovalo v požadavek rychlých a snadných řešení „drogové 

epidemie“ ze strany některých médií a bylo pouze otázkou času, kdy tyto morální postoje
'y

budou formulovány na politické scéně.

Mediální hysterii umocňovaly rovněž negativní předpovědi. Ačkoli se scénáře 

možného vývoje lišily, téměř všichni odborníci se shodli na vypuknutí tzv. „odložené 

epidemie“, která povede k nárůstu spotřeby drog a rizik s tím spjatých. Někteří, s ohledem na 

realitu ve většině západoevropských zemích, geografickou polohu a transformující se 

společnost v ČR, předpokládali nekontrolované rozšíření drog, které povede k značně 

negativním jevům v bezpečnostní i zdravotní oblasti. Např. Zpráva o bezpečnostní situaci 

v ČR za rok 1994 odhadovala možný vývoj následovně: „Vnásledujícím období lze očekávat, 

kromě rozšíření obchodu s drogami, nárůst kriminality v souvislosti s rozšiřováním 

narkomanie a se zbídačováním narkomanů, zvyšování počtu konzumentů syntetických drog na 

úkor drog přírodních, větší podíl českých občanů na organizaci a distribuci drog i zvýšený 

podíl legálních i nelegálních migrantů a praní zisků z obchodu s drogami v českých 

bankovních a finančních institucích. “3 Přestože jiné předpovědi braly v potaz specifické 

podmínky ČR (první vládní koncepce zmiňovala obě alternativy možného vývoje), které by 

měly částečně eliminovat problémy s drogami a např. generální sekretář MPK Pavel Bém

2 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3. Tyrlík, M., Zuda, T., Bém, P. a kol. Zhodnocení drogové situace v ČR 1996.
3 Zpráva o bezpečnostní situaci v ČR za rok 1994. Srovnej např. s Drogový boom nastane do tří let. LN, roč. 8,
13.7.1995, s. 2. Narkomanů bude přibývat, LN, 9.4.1994, roč. 7, s. 9.
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zdůrazňoval efektivitu přijatých opatření (ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi), 

rozšířený pocit strachu převážil.4

Není proto divu, že téma drog záhy podnítilo i zájem některých politiků a umožnilo 

uvolnění velkých finančních prostředků do protidrogové politiky. Na rozdíl od velkých 

ekonomických témat transformace, ve kterých se politické strany jasně profilovaly, postoje 

těchto stran a jejich představitelů k drogové problematice však zůstávaly nejednoznačné a 

názory na řešení drogové problematiky se napříč většinou parlamentních stran rozcházely. 

Napomáhal tomu fakt, že se jednalo o téma v ČR nové, velmi málo prozkoumané (chyběly 

informace o rozsahu) a málokdo mu rozuměl. V této souvislosti se hovoří o třech základních 

modelech protidrogových politik, které odpovídají širokému pojmu vyvážený přístup, 

deklarovanému Globálním akčním plánem Valného shromáždění OSN (1991), na který se 

odvolávala i první vládní protidrogová koncepce: a) represivní model, b) model minimalizace 

rizik a c) model kulturní integrace. Odráží to fakt, že určení rovnováhy mezi represí a 

prevencí je nejednoznačné (odlišná kritéria) a jednotlivé politické proudy si hledají v rámci 

vyváženého přístupu svůj vlastní, částečně odlišný, profil.

Pro represivní model protidrogové politiky je typický rozvoj a podpora opatření, 

jejichž cílem je výrazně redukovat či úplně vymýtit užívání nelegálních drog. Prvořadým 

úkolem je zaměřit se na potlačení nabídky drog a primární protidrogovou prevenci, zatímco 

prevence sekundární a terciální (léčba a resocializace) je minimalizována. Jako ukazatele se 

nejčastěji užívá množství zabavených drog, odsouzených za drogové trestné činy nebo počty 

osob se zkušeností s drogou. Tento model často přesahuje až za hranice vyváženého přístupu a 

prosazují jej především pravicově-extremistická hnutí nebo náboženské konzervativní 

politické proudy. Vláda však v první koncepci protidrogové politiky tento přístup odmítla a 

přiklonila se v podstatě k přístupu druhému. Jeho zastánci podporují především opatření, které 

vedou ke snížení počtu problémových uživatelů drog (tzn. ti, kteří v důsledku léčby nebo 

páchané kriminality zatěžují veřejné rozpočty) a k minimalizaci zdravotních a sociálních 

rizik, ačkoli stejně jako předchozí skupina považují drogy za společenskou hrozbu a 

nerezignují na represivní opatření. Absolutní cíl „společnost bez drog“ je však považován za 

nerealistický a zastánci tohoto modelu (na rozdíl od předchozího) obhajují diferencovaný 

přístup k různým drogám podle jejich zdravotních a sociálních rizik (tzv. měkké a tzv. tvrdé 

drogy). Cílem posledního zmíněného modelu je integrovat uživatele do společnosti a

4 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996. BÉM, Pavel. Koncepce a program 
protidrogové politiky vlády a úloha Meziresortní protidrogové komise. NOZINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš 
(eds.). Česká republika ve světě drog, s. 153. SKÁLA, J., KALINA, K., BÉM, P. Substance Abuse in the Czech 
Republic, s. 18.
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definovat jejich chování jako „ akceptovatelné ačkoli snížení užívání drog a rizik z toho 

vyplývajících je považováno za žádoucí. Z jejich pohledu není drogový problém odlišný od 

jiných forem nonkonformního a rizikového chování. Častým požadavkem zastánců tohoto 

modelu je úplná legalizace některých či všech drog, které lze považovat rovněž za překročení 

vyváženého přístupu. Obecně tento model preferují především radikálně-levicové evropské 

strany (v ČR je situace díky KSČM naprosto odlišná) nebo některé liberální politické proudy.

V českém prostředí je tento přístup typický pro alkohol a tabákové výrobky. Ve vztahu 

k nelegálním drogám ho však v této době nezastával žádný z politiků ani politických stran.5

ODS-KDS, ODA i opoziční ČSSD a značně heterogenní LSU nedeklarovaly žádné 

oficiální stanovisko k tomuto tématu a názory artikulované představiteli těchto stran nebyly 

příliš čitelné a pohybovaly se ve značně obecné rovině (např. posílení policie v boji 

s drogovou kriminalitou, nutnost preventivního působení na školách či legislativní změny). 

Tato stanoviska samozřejmě odrážela osobní přesvědčení, ale mohly se v nich promítat i jiné 

motivy, ať osobní (spor ministra Němce s Pavlem Bémem -  viz dále) nebo politické. Někteří 

opoziční sociálně-demokratičtí poslanci využili zhoršující se situace v oblasti drog ke kritice 

vládní protidrogové politiky (Gross, Fisherová). Např. tehdy mladý poslanec Stanislav Gross 

kritizoval nejen cíle a průběh plnění vládní protidrogové koncepce a některé organizační 

aspekty (vyloučení celních orgánů z NDIS), ale i fakt, že Jiří Ruml, bratr předsedy MPK Jana 

Rumla, zastával funkci náměstka Národní drogové informační služby.6 Přesto se dá říci, že ve 

zmíněných stranách zůstávala drogová problematika na okraji zájmu a převažovalo mínění, že 

se jedná spíše o odborný než politický problém.

Odlišná situace byla u SPR-RSČ, KSČM a KDU-ČSL. Ty vytvořily, slovy Tomáše 

Zábranského, „drogovou koalici", prosazující jednostranné posílení zákonné represe a 

odmítající tehdejší směr vládní protidrogové politiky.7 Každá z nich však měla pro to jiný 

motiv a lišila se i míra odporu vůči vládní linii. Společné jim bylo pouze to, že se jim drogová 

problematika stala jak vhodným prostředkem ke kritice vlády (či v případě KDU-ČSL ke 

kritice ODS), tak nástrojem pro získání popularity u voličů, kteří -  v důsledku nedostatku
o

relevantních informací -  se cítili být drogami ohroženi.

5 Např. KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 18-19.
6 Interpelace poslance Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci finančních, organizačních a 
personálních otázek souvisejících s Národní drogovou informační službou ze dne 16. března. 1995. PS PČR 
(1993-1996).
7 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.
8 KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], 2000, s. 37.
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Postoje KSČM  k drogám je nutné hledat v předlistopadovém Československu. 

Tabuizace problematiky drog v té době a její ztotožnění s kapitalistickým systémem se 

odrazilo i v „polistopadové“ rétorice KSČM. Strana se opírala o voličskou základnu, která 

s nostalgií vzpomínala na dobu před rokem 1989, ve které drogy dle obecného tvrzení 

neexistovaly, ačkoli realita samozřejmě byla jiná (viz výše). Nicméně voliči KSČM tato 

vysvětlení přijímali nebo jim to bylo jedno, protože se jich drogy osobně netýkaly. 

Odtabuizování a eskalace tohoto problému (společně s dalšími sociálně patologickými jevy) 

se pak stala vítanou záminkou pro kritiku vlády i samotného systému. Trvale opoziční role 

nenutila stranu nabízet odpovědná a racionální řešení.9 Podobné postoje k řešení drogové 

problematiky podle některých indicií zastávaly i strany, které se po 3. sjezdu KSČM 

oddělily.od mateřské strany a disponovaly dohromady více než dvaceti mandáty v Poslanecké 

sněmovně PČR -  Strana demokratické levice, Levý blok a později i Strana českých 

komunistů ačkoli tyto jejich postoje byly nejednoznačné a velmi okrajové.10

Značně populistická řešení nabízela nacionalistická SPR-RSČ, která si tak upevňovala 

pozici, podobně jako západoevropské extrémně-pravicové strany, u věčně nespokojené 

voličské základny, věřící v pevnou ruku a rychlá a snadná řešení. U SPR-RSČ byl výrazný 

represivní akcent, na rozdíl od KSČM, postaven na rasových a xenofobních předsudcích, kde 

byla drogová problematika spojována se „společensky nepřizpůsobivými jedinci“, imigranty a 

Rómy. Návrhy na řešení drogové problematiky zužovaly téměř výhradně na posílení 

represivních opatření, kdy nechyběly požadavky na tresty v rozsahu 25 let (za prodej) až k 

hranici trestu smrti (za pašování drog) a to za jakoukoli drogu, bez ohledu na její zdravotní a 

sociální rizika. V tomto ohledu se dá říci, že SPR-RSČ byla nepochybně stranou, která v 

protidrogové politice prosazovala nejhlubší změny, které se však opíraly o zcela mylné či 

záměrně dezinterpretované argumenty. Každopádně, stejně jako KSČM, i trvale opoziční role 

SPR-RSČ nenutila stranu nabízet odpovědná a racionální řešení a její návrhy lze považovat 

spíš za neuskutečnitelné proklamace. Deklarovaným cílem protidrogové politiky SPR-RSČ 

byla samozřejmě „ ochrana mladé generace, “ na kterou podle této strany vláda rezignovala a 

společně s médii prosazovala naopak politiku příznivou rozšiřování drog, srovnatelnou se 

„záměrnou likvidací národa“. Předseda strany Miroslav Sládek spatřoval důvody příliš 

mírného přístupu vlády k drogám především ve dvou faktorech: 1. strany vládní koalice byly 

financovány z distribuce drog, 2. na vládě se podílely dokonce samotní distributoři drog. To

9 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f  Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3. Politická scéna. LN. 1.3.1996, roč. 9, s. 3 .3 Srovnej s Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po 
IV. Sjezdu v Liberci, oddíl „Zahraničnípolitika“.
10 Např. Němec pro tvrdší přístup k drogám. LN. 18.12.1995, roč. 8, s. 5.
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zároveň podkládal tvrzením, že vláda postupuje proti distributorům drog měkčeji než proti 

představitelům opozice (tím myslel vlastní stranu).11

2.2.2. Protidrogová politika KDU-ČSL

Jednoznačně největší zájem ze všech parlamentních stran věnovala drogové 

problematice v polovině devadesátých let KDU-ČSL, která z ní učinila jeden z ústředních 

bodů vlastního programu. Strana, plně v souladu s obdobnými katolickými politickými 

hnutími ze západní Evropy, pohlížela na drogový problém především z moralistických pozic, 

kdy bylo užívání drog chápáno jako střet s hodnotami společnosti. Důležitým aspektem těchto 

postojů byla ale i skutečnost, že řada čelných představitelů vládní i nevládní protidrogové 

politiky byla spjata s ODS. Předsednictví MPK bylo od samého počátku v rukou ODS (Jan 

Ruml, Igor Němec a později premiér Václav Klaus), stejně jako jeho sekretariát (Kamil 

Kalina, Pavel Bém). V tomto ohledu se dá pravděpodobně mluvit o určitém modelu quasi- 

opozičního jednání vůči vládě, v níž sama zasedala.1

Hlavní slovo při formulování lidoveckého postoje k drogám získal záhy Jiří Vacek. 

Značně kontroverzní postava lidovecké politiky (tehdy ještě jako nestraník spolupracující 

původně s ODS i ČSSD), který musel odejít z postu náměstka ministra vnitra kvůli neshodám 

s Janem Rumlem. Vacek se pokusil o prosazení tzv. morálního protidrogového modelu. Ten 

definoval užívání drog jako morální selhání jedince, který v tomto musí být neustále vědomě 

podporován. Jednalo se o model realizovaný dříve v bývalé NSR, který byl ovšem již opuštěn 

a považovaný za překonaný a neetický.2 Vacek však svojí verzi této koncepce prosazoval 

intenzivně nadále a požadoval i návazné změny v organizaci protidrogové politiky. 

Protidrogová legislativa se měla podle italského vzoru soustředit do jediného zákona (tento 

požadavek bude Vacek periodicky opakovat) a Meziresortní protidrogovou komisi měl 

nahradit centrální Úřad pro narkotika, jakási obdoba americké DEA (Drug Enforcement 

Administration), který měl celostátně řídit represi, primární prevenci i léčbu uživatelů drog a 

měl eliminovat neshody mezi zastoupenými ministry, které byly v MPK běžné. Podle Vacka 

„ by se nová instituce lépe vypořádala s pohybem legálních narkotik, byla by pružnější a 

důslednější při přerozdělování peněz a sama by byla lépe kontrolovatelná než MPK. “ Faktem

11 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Miroslav Sládek, 12. schůze, 10.7.1997. 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/012schuz/s012072.htm. SLÁDEK, Miroslav. Znamení doby, s. 103. 
SLÁDEK, Miroslav. To, co mám na mysli, je  svoboda, s. 38,49-50
1 Např. Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. 
Vol. 34, no. 3. KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], 2000, s. 90.
2 Čekám nálepku politického turisty LN. 16.3.1996., roč. 9, s. 3. Srovnej s VACEK, Jiří. Žít třeba i na kolenou.
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ovšem je, že takový úřad musel odebrat část pravomocí zainteresovaným ministerstvům, 

policii, celním orgánům i Inspektorátu pro omamné a psychotropní látky. Statut takové 

instituce, ve které by na místo politiků rozhodovali úřadníci, by byl podle některých 

pozorovatelů v porovnání s MPK o poznání menší. Navíc se jednalo o příklad koncepčně 

centralizujícího modelu, který šel proti decentralizaci v řízení protidrogové politice, 

zakotvené v první protidrogové koncepci vlády i prakticky prováděné. Tato Vackova 

myšlenka si přesto držela ještě několik následujících let platnost a periodicky se dostávala na 

pořad dne, mimo jiné i díky podpoře, které se jí dostalo z vedení KDU-ČSL i některých 

politiků z ODS (Igor Němec, Petr Lom).3 Ti v tom viděli způsob, jak zbavit pravomocí „příliš 

liberální” sekretariát MPK. Např. na podzim 1996 vyzval k vytvoření tohoto Úřadu, v 

parlamentní rozpravě ke zprávě ministra vnitra o bezpečnostní situaci, poslanec Pavel 

Severa.4 O půl roku později požadoval stejný krok i Josef Janeček (viz dále). Naposledy se 

tato myšlenka objevila za Vackova působení na Grulichovu ministerstvu v roce 1998. Teprve 

později za vlády Miloše Zemana zmizel záměr na zřízení Úřadu z vládní agendy (viz dále). 

Jisté však je, že diskuze o zřízení nového úřadu, příliš nepřidaly efektivitě MPK.

Strana přijala Vackovy názory za své a především poslanci Pavel Severa a Josef 

Janeček je začaly intenzivně prosazovat a předkládaly další návrh na řešení situace v oblasti 

drog, které byly velmi blízké represivnímu modelu protidrogové politiky a byly v mnoha 

ohledech odlišné od vládní protidrogové koncepce. Místopředseda zdravotního výboru PS 

PČR Josef Janeček vzbudil nevoli odborníků působících především v neziskovém sektoru 

poté, co se snažil zabránit realizaci metadonové substituční léčby. Pravidla pro dvouletý 

experiment připravilo Ministerstvo zdravotnictví, ale Janeček se odmítal „pouštět do 

experimentů, které budou ministerstvu ubírat čas. ” A nakonec se mu podařilo zbrzdit projekt, 

který původně akceptoval ministr Luděk Rubáš. Substituční léčba -  obecně jako další přístupy 

tzv. minimalizace rizik -  jsou považovány za politicky kontroverzní téma. Účelem těchto 

přístupů je zabránit smrtelným rizikům nebo kriminalizaci, nikoli zabránit samotnému užívání 

drog. To je ovšem nepřijatelné pro některé zastánce represivního modelu, pro něž je 

akceptovatelná pouze léčba orientovaná na abstinenci a tzv. minimalizaci rizik považují za 

krok k legalizaci drog nebo cynickou rezignaci na boj s drogami. Obecně tu tak dochází ke 

střetu morálního pohledu na drogovou problematiku nebo pouhé neznalosti problematiky 

s pohledy, které považují užívání drog především za problém veřejného zdraví. To se nakonec 

projevilo i v ČR, kdy o zavedení politicky citlivé experimentální substituční léčby rozhodla

3 KALINA, David. Drogy. [dipl.práce], 2000, s. 46. Nelze obhajovat neobhajitelné. LN. 21.12.1995, roč. 8, s. 7.
4 Lidovci chtějí úřad pro boj s drogami. MF. 7.3.1997, roč. 8, s. 2.
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vláda, která obvykle o zavádění léčebných metod nerozhoduje. Každopádně substituční léčba 

se postupně stala standardní součástí řešení protidrogové problematiky, respektovaná i 

některými zastánci tzv. represivního modelu.5

Pavel Severa byl hlavní postavou v preventivní kampani STOP DROGY! a výrazně se 

angažoval i v přípravě novely „protidrogových paragrafů” trestního zákonu. V tom sehrál 

důležitou roli i Vacek, který byl hlavním autorem tzv. Liberecké výzvy, dokumentu 

podepsaného vedením několika českých měst. Vacek, v té době ředitel liberecké městské 

policie, ve Výzvě požadoval zpřísnění drogové legislativy jako účinného prostředku v boji 

proti drogové problematice. Tato iniciativa získala v KDU-ČSL i mimo ní dostatečný ohlas a 

stala se podkladem právě pro poslanecký návrh Pavla Severy (viz níže).

2.2.3. Skandály KDU-ČSL

Intenzivní angažování KDU-ČSL v drogové problematice však straně přineslo také 

nemalé komplikace. První spojitost KDU-ČSL s oblastí drog se datuje již do roku 1992. 

Tehdy strana iniciovala projekt Charitas (měl se věnovat rozvoji regionálního tisku) a v září 

1992 údajně sepsala dohodu o založení tohoto společného podniku s italským podnikatelem 

Leonellem Moscou. Záhy od smlouvy odstoupila pro neserióznost partnera, nicméně italská 

strana přesto zaslala 3 milióny Kč, které byly posléze převedeny na konto strany. Mezitím byl 

Mosca v Itálii odsouzen za drogovou trestnou činnost a KDU-ČSL byla prošetřována za 

porušení devizového zákona, které se následně prokázalo. Strana musela zaplatit 

půlmiliónovou pokutu a dar převedla do státního rozpočtu.1 Jednalo se o případ, kdy sice 

strana nikterak nereagovala na státní protidrogovou politiku, ale -  v době, kdy mělo problémy 

s financováním několik politických stran -  vzbudila podezření na spolupráci s drogovým 

organizovaným zločinem.

V roce 1994 pak skupina poslanců, včele s Pavlem Sever ou, iniciovala rozsáhlou 

multimediální kampaň STOP DROGY!, která měla zacelit deficit státem zajišťované 

protidrogové prevence a uspokojit zájem o protidrogovou prevenci ze strany škol. Boj proti 

drogám a ochrana mládeže představovalo politicky atraktivní téma a existoval pocit, že 

angažování v této oblasti může být vnímáno obecně ze strany společnosti jako prospěšná

5 Metadonový program pro drogově závislé se KDU-ČSL nezamlouvá. MF. 8.8.1996, roč. 7, s.3. Drop In je  
pobouřen, že rozdávání metadonu odmítají politici KDU-ČSL. MF. 9.8.1996., roč. 7, s. 2. Srovnej s Metadon pro 
narkomany. LN. 22.9.1995, roč. 8, s. 24. RADIMECKÝ, Josef. Význam „hráčů" na vývoj „drogové arény“. 
Adiktologie [online]. ŠVEHLA, Marek. Hlavní věc je přežít. RESPEKT. 26.8.1996, roč. 7.
1 NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách, s.295. Podivná půjčka KDU-ČSL. Lidová demokracie. 26.2.1994, 
roč. 48.
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činnost. Proto se na kampani podílela kromě MPK i celá řada dalších politiků z KDU-ČSL 

(Josef Janeček, Vladimír Koronthály) i z jiných politických stran (např. Ivan Pilip, Petr Lom, 

Robert Kolář, Stanislav Pěnička, Anton Zima, Miroslav Čerbák, Emil Jaroš). Preventivní 

působení na mládež, jehož symbolem byla „zhroucená figurka“, však bylo hodnoceno 

rozporuplně (neměla výrazný efekt, nicméně alespoň ukázal, že drogy se stávají problémem). 

Navíc tato kampaň skončila šestimiliónovým dluhem a vleklými soudními spory mezi 

Severou, reklamními agenturami a organizací Drop-in. Přesto hodnotil Pavel Severa její 

dopad veskrze pozitivně.

Ve zkratce se jednalo o to, že skupina poslanců, která neměla právní subjektivitu, 

požádala protidrogovou nadaci Drop-in o poskytnutí bankovního konta a zprostředkování 

dalších aktivit kolem kampaně. Z desetimilionového rozpočtu přišlo na účet nadace pouze o 

něco více než čtvrtina. Firmy, které kampaň zorganizovaly, se pak domáhaly proplacení 

nákladů u Drop-in, které však nemohlo garantovat splacení státní zakázky. Jako jediná dostala 

zaplaceno pouze svitavská reklamní agentura Kentaura. Celá aféra se dále vyhrotila na jaře 

1996, kdy byly na brífinku Drop-in zveřejněny vazby mezi KDU-ČSL a Kentaurou, 

připravující zároveň lidoveckou předvolební kampaň v roce 1996. Pavel Severa to odmítl 

s tím, že aktivity nad 2,6 milionu, které byly proplaceny, neobjednával. Zbylé agentury však 

podaly na Severu a na Ministerstvo vnitra (pod které tehdy spadala MPK) trestní oznámení 

za podezření na zpronevěru. Severa ale veškerá obvinění odmítal a žádal ministra školství 

Ivana Pilipa o sestavení zvláštní vyšetřovací komise. Pavel Bém za MPK pak tvrdil, že 

smlouvy za Komisi podepisoval Tomáš Haas (v roce 1996 na vládní protidrogové komisi již 

nepracoval), který ktom u neměl oprávnění. Kromě sporu mezi Severou, vnitrem a 

reklamními agenturami probíhal i občansko-právní spor mezi Severou a Jiřím Preslem (šéfem 

organizace Drop-in). Severa žádal od Presla omluvu za výrok, že zodpovědnost za 

nevydařenou kampaň nese právě poslanec. Výsledek celé kauzy byl nejednoznačný.
, . * v v 3

Konkrétní zodpovědnost či pochybení nebylo zjištěno.

Kampaň však svých cílů nedosáhla, podkopala ochotu sponzorů podílet se na 

podobných aktivitách (ačkoli byly garantovány státními institucemi) a rozhodně neposílila 

kredit státních institucí. Krach celé kampaně tak naznačoval, že stát nebyl schopen prosadit 

jasnou koncepci protidrogové prevence, realizovat efektivní preventivní programy, ani

2 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Pavel Severa, 25. schůze, 9.12.1994. 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/025schuz/s025035.htm. Dlužníka musí najít i volič. LN. 5.11.1996, 
roč. 8, s. 3.
3 Např. Obří akce proti drogám končí mankem u soudu. MF. 24.8.1996,roč. 7, s. 1. Protidrogové nadaci hrozí 
potíže. MF. 23.9.1996, roč. 7, s. 1.
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rozdělit finanční prostředky určené na tyto aktivity. Zároveň odhalil další negativní aspekty 

protidrogové politiky, které budou i do budoucna snižovat efektivitu realizovaných opatření. 

Ačkoli vládní protidrogová koncepce definovala problém drog jako odborný, projevila se zde 

jasný rozpor mezi definovanými cíli a praxí. Angažování politiků v primárně preventivních 

kampaních bylo hodnoceno jako nepříliš šťastné a málo efektivní, kdy vynaložené finanční 

prostředky mohly být investovány efektivněji. Navíc spor mezi Severou a nadací Drop-in 

mohl do určité míry zkomplikovat činnost nestátního sektoru v protidrogové prevenci a léčbě.

Každopádně se ukázalo, že akce podobného rozsahu nejsou dostatečně efektivní a 

primámě-preventivní aktivity zaštiťované státem se začaly ubírat jiným směrem. Postupně 

byly zavedeny výukové celků „ Výchova ke zdraví“ a vytvořena funkce školního metodika 

prevence (MŠMT), byl realizován Komplexní součinnostní program prevence kriminality 

(MV) nebo probíhal státní program „Alkohol a drogy“ Národního centra podpory zdraví 

(MZ). Důraz na primární prevenci ze strany státu a MŠMT se pak vletech 1995-1997 

postupně odrazil v nárůstu kvality realizovaných programů.4

2.2.4. Iniciativa Pavla Severy

Zvyšující zájem o drogovou problematiku mezi politiky nejen z KDU-CSL 

dokumentovala také již zmíněná iniciativa jedenácti poslanců z pěti politických stran, kteří 

připravili návrh novely trestního zákona. Podle ní mělo být trestné nejen opatření a 

přechovávání drogy pro jiného, ale nově i „pro sebe“ s trestní sazbou až do tří let. To fakticky 

znamenalo kriminalizaci všech uživatelů drog, ačkoli to zástupce předkladatelů Pavel Severa 

odmítal a zdůrazňoval především preventivní charakter předlohy. Důvodová zpráva se 

odvolávala na mezinárodní závazky České republiky (úmluvy OSN), zahraniční doporučení 

(závěry Rady Evropy) a stále rostoucí počet uživatelů drog v České republice a rovněž 

zdůrazňovala, že „přijetím navrhované úpravy nemá být dosaženo toho, aby sama konzumace 

drogy byla trestná neboť konec konců občan nemá být trestán za to, když si sám způsobí 

újmu. “ Toto tvrzení však bylo v přímém rozporu se samotným zákonem, který nepřipouštěl za 

přechovávání drogy jinou možnost než trest (peněžitý nebo odnětí svobody).1 Uvedená právní 

úprava porušovala zásadu právního řádu, že sebepoškozování není trestné, a nevycházela ani 

z Koncepce a programu protidrogové politiky na období 1993-1996, i když se na ní důvodová

4 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, 3.3. MIOVSKÝ, M., KUBŮ, MIOVSKÁ L. 
Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR. Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3, s. 290.
1 Sněmovní tisk 2026/0. PSP ČR (1992-1996).
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zpráva k návrhu zákona odvolávala. Zmíněná Koncepce v této souvislosti pouze uváděla: 

„Konkrétní legislativní úpravy drogové problematiky budou rovněž vycházet z rozboru 

Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s OPL, jejíž průmět do našeho právního řádu se
r  r  r  í í 2však musí řídit spíše hlediskem smyslu a účelu, než doslovné litery. “

Všechny zmíněné nedostatky reflektovala vláda, ačkoli Severův návrh našel oporu i 

tehdejší u generální sekretářky MPK Evy Millerové. Vláda ve svém stanovisku k návrhu 

zákona na jednu stranu připustila nutnost přijetí systémových opatření (včetně opatření 

v trestní oblasti), které by vedly k omezování spotřeby drog a negativních důsledků z toho 

vyplývajících, ale na druhou stranu vyslovila s návrhem zákona nesouhlas, protože dle jejího 

stanoviska byl založen „pouze na jednostranném a nediferencovaném přístupu k osobám 

drogově závislým a v této navržené podobě nemůže vést k zamýšlenému cíli, případně by se ve 

svých důsledcích obrátilo proti tomuto cíli. “ A to by značně narušilo linii protidrogové 

politiky, definované vládní koncepcí. Zmíněnou problematiku mělo dle vlády řešit 

Ministerstvo spravedlnosti, které připravovalo rekodifikaci trestního zákona, ve které se 

komplexněji zabývalo i drogovou trestnou činností.3

Předloha byla přesto projednávána v Poslanecké sněmovně v prvním (13. února 1996) 

a druhém čtení (24. dubna 1996). Většina diskutujících v podstatě vítala návrh na zpřísnění 

trestní legislativy a plnou harmonizaci s mezinárodními úmluvami a odmítala legalizaci drog 

a jejich dělení na tzv tvrdé a tzv. měkké (Vyvadil, Janeček), nebo přinejmenším požadovala 

další diskuzi o tématu (Buzková). Přesto byl návrh zamítnut pro jeho formální nedostatky, 

které by mohly vést k mnohým negativním důsledkům. Předložená (výrazně prorepresivní) 

norma by podle většiny diskutujících vedla k trestnosti všech uživatelů drog a ke stírání 

rozdílu mezi uživatelem a distributorem drog (Buzková, Novák), pokles zájmu o zdravotní a 

sociální pomoc ze strany uživatelů, a svého hlavního cíle -  snížení počtu uživatelů drog -  by 

s největší pravděpodobností nedosáhla (Novák). Argumenty zástupce předkladatelů Pavla 

Severy, že novela měla pomoci nejen omezení nelegálního obchodu s drogami, ale zároveň 

usnadnit časnější podchycení osob užívajících drogy a tím i zmenšení jejich zdravotních rizik, 

byly tak zpochybněny.4

2 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996, kapitola 8.
3 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PCR: Jiří Novák, 39. schůze, 13.2.1996. 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/039schuz/s039042.htm. Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk ě. 2026) předložené 
dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 25. ledna 1996. Srovnej s Vláda proti zatýkání narkomanů. LN. 
25.1.1996, roč. 9, s. 1.
4 Stenografický záznam zjednání Poslanecké sněmovny PČR: 39. schůze, 13.2.1996 a 42. schůze, 24.4.1996.
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Ačkoli návrh nakonec byl nakonec zamítnut, z postojů většiny poslanců se dalo 

usoudit, že příprava přísnější normy je považována za adekvátní reakci na stále se zhoršující 

situaci v oblasti drog a má poměrně širokou politickou podporu. Zároveň některá odmítavá 

stanoviska politiků a negativní medializace návrhu dávaly tušit, že se téma může stát 

dostatečně konfliktním. Postih za držení drogy pro vlastní potřebu představovalo 

problematický bod v profilaci protidrogové politiky v rámci „vyváženého přístupu“. Střetával 

se zde nejen represivní model, který požadoval kriminalizaci držení jakékoli drogy i 

v minimálním množství, s modelem minimalizace rizik, ale zároveň zde nebyl zcela jasný ani 

postoj zastánců druhého zmíněného proudu. Zatímco jedni se stavěli jednoznačně proti 

trestnosti držení drogy pro vlastní potřeby, jiní tuto alternativu s výhradami (v případě většího 

množství nebo nebezpečnější drogy) připouštěli, pokud zároveň bude legislativně zakotvena 

široká možnost využití alternativních trestů.5

Je zřejmé, že tento kontroverzní a zároveň široce srozumitelný problém se setkal se 

zájmem politiků. Ty prostřednictvím příslušné legislativy mohly vytvářet mantinely a 

ukazovat směr státní protidrogové politiky. Posílená represe vůči uživatelům drog, které by 

přijetí Severova návrhu jistě znamenalo, by se výrazně promítla v celé koncepci státní 

protidrogové politiky (vyšší výdaje na represivní složky, snížená dostupnost léčebných a 

resocializačních programů apod.) a vytvářela by odlišnou působnost institucí podílejících se 

na realizaci protidrogové politiky. Zároveň mohla být široce přijatelnou reakcí na rychlý 

nárůst problémů spojených s užíváním drog v posledních letech.

2.2.5. Krize vládní protidrogové komise

Mezitím se postupně začaly výrazněji projevovat limity působení Meziresortní 

protidrogové komise, jak již bylo výše zmíněno. Její zřízení na úrovni mininistrů vlády, kteří 

protidrogovou politiku považovali za okrajový problém vlastní agendy, způsobovalo 

nejrůznější potíže (vzájemná nedůvěra, neplnění stanovených úkolů, protichůdné zájmy). 

Komise tak fakticky fungovala pouze na úrovni rad a sekretariátů, které však nedisponovaly 

rozhodujícími pravomocemi. Kritika přicházela převážně z regionů, ale i tehdejší její předseda 

Igor Němec (ODS) jí označil za „nefunkční“ a „neprůhledný“ orgán. 26. listopadu 1995 

uspořádal Němec v Poslanecké sněmovně PČR seminář o protidrogové politice, jehož 

účastníci podrobili MPK silné kritice, a dva dny na to odvolal z funkce generálního sekretáře

5 Např. KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 19.
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komise Pavla Béma (vedením dočasně jmenoval již zmíněného člena sekretariátu Tomáše 

Haase).1 Tento krok vyvolal rozporuplné reakce a názorový rozkol v sekretariátu MPK, který 

nakonec vedl k odchodu některých Bémových spolupracovníků a zastavení práce na nové 

vládní koncepci protidrogové politiky, kterou Bém připravoval. Oficiálním důvodem odvolání 

byl příliš „ liberální“ směr sekretariátu, který se projevoval nadměrnou preferencí programů 

léčby a minimalizace rizik na úkor primární prevence. Záhy po odvolání se vynořily 

nejrůznější spekulace. Mediálně bylo propíráno špatné nakládání s finančními prostředky, 

zatajování důležitých materiálů a spekulovalo se i o osobních antipatiích Béma a Němce. Bém 

se stal poradcem pro drogové problémy ministra vnitra (a předchozího předsedy MPK) Jana 

Rumla. Zatímco Jan Ruml (i jeho tehdejší náměstek Martin Fendrych) byl Bémovi názorově 

poměrně blízko, Němec měl na priority protidrogové politiky odlišný názor než odvolaný 

generální sekretář a v principu odmítal linii obsaženou ve vládní protidrogové strategii.

Igor Němec - který se sám nepovažoval za odborníka na drogovou problematiku -  

prosazoval „ tvrdší“ koncepci (represivní model). Ta se zakládala na zvýšení role státu 

v protidrogové politice (zřízení Úřadu pro narkotika, minimalizace vlivu nadací a nestátních 

organizací), zákazu držení jakéhokoli množství drogy a zpochybnění efektivity programů tzv. 

minimalizace rizik. Svojí argumentaci zakládal především na ekonomické nevýhodnosti 

těchto opatření.3 Pavel Bém měl na problematiku výrazně odlišný pohled, ačkoli se sám 

nepovažoval za zastánce „ liberálního “ proudu v protidrogové politice, jak argumentoval jeho 

odpůrce. Odvolaný generální sekretář na jednu stranu prosazoval „vyváženou, realistickou, 

pragmatickou, hodnotitelnou a ekonomicky vyváženou protidrogovou politiku“ a obhajoval 

její tehdejší systém koordinace, na druhou stranu se shodoval se svými odpůrci v nutnosti 

posílené represe především proti nejnebezpečnějším drogám a v odmítnutí jakékoli legalizace 

drog. Programy tzv. minimalizace rizik odmítl považovat za znak liberálního přístupu 

k drogám, ale pouhé neideologické pragmatické řešení. Každopádně ale přicházel 

s konceptem rozdělení drog do skupin podle nebezpečnosti (typické pro tzv. model 

minimalizace rizik), kde by se vůči méně nebezpečným drogám mělo postupovat shovívavěji 

a využívat především alternativních trestů, zatímco u tzv. tvrdých drog mělo být nově trestné i 

přechovávání většího množství pro sebe. Tento požadavek o několik let později se objeví i 

v některých volebních programech a posléze ho začne přes silný odpor některých politiků a

1 Němec pro tvrdší postup proti drogám. LN. 18.12.1995, roč. 8, s. 5. Vláda zřejmě o odvolání sekretáře. LN.
5.12.1995,roč. 8, s. 5.
2 POLANECKÝ, V., ŠEJDA, J. Epidemiologie drogových závislostí Česká republika 1996, in: Národní 
protidrogová centrála -  Informační bulletin 2/1997.
3 Němec pro tvrdší postup proti drogám. LN. 18.12.1995, roč. 8, s. 5.
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stran prosazovat i vláda.4 Tato Bémova linie (později dochází u Béma k určitému posunu na 

drogovou problematiku více liberálním směrem) měla plnou podporu předchozího předsedy 

vládní protidrogové komise Jana Rumla. Jestli však nebylo možné považovat Béma v této 

době za představitele vyloženě „ liberálního “ proudu, o to méně to bylo možné u Jana Rumla. 

Ruml odmítal nejen jakoukoli tendenci k legalizaci, ale i liberalizaci drog. Naopak požadoval 

zvýšení trestů pro výrobce a distributory drog a nebránil se ani sankciování za držení drog, 

ačkoli to nepovažoval za prioritní.5 Spor uvnitř vládní protidrogové komise, který se stal 

předmětem jednání vlády, ukázal, že ani nej silnější vládní strana neměla zcela jasno, jakým 

směrem se v protidrogové politice ubírat a který model protidrogové politiky chce prosazovat. 

Zároveň se potvrdilo, že spor mezi politiky a odborníky představovala iednu z hrozeb pro 

systém protidrogové politiky především v situaci, kdy se koordinační mechanismy teprve 

vytvářely.

Krize MPK nahrávala v předvolební atmosféře opozičním politikům, kteří tento stav 

využili ke kritice vládní politiky. To však nebyl jediný důsledek odvolání Pavla Béma. 

Ochromení sekretariátu MPK se negativně projevilo v realizaci protidrogové politiky na 

národní i mezinárodní úrovni. Byly zastaveny téměř všechny aktivity a nebyla zahájena práce 

na nové koncepci protidrogové politiky, jak se původně očekávalo. Situací v oblasti 

protidrogové politiky se proto zabývala vláda, která původně uvažovala o převedení 

Meziresortní protidrogové komise pod ministra zdravotnictví Jana Kalvodu (ODA). Počátkem 

března 1996 však nakonec dospěla porada ministrů k závěru, že dojde k posílení mandátu 

předsedy MPK tím, že se jím stane samotný předseda vlády. Původní model Komise, kdy 

jejím předsedou byl pouze jeden z ministrů limitovalo jeho mandát k řízení kolegů v MPK.6

O drogové problematice pak jednala vláda i na svém zasedání 9. května 1996. Její 

usnesení č. 281, k organizaci a systémovému řízení vládní protidrogové politiky, přineslo 

některé zásadní změny. Především byl schválen nový Statut a Jednací řád MPK. V 

předsednictví Komise byl potvrzen předseda vlády, počet jejích členů byl redukován na čtyři 

(ministr vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy) a byla 

zdůrazněna odpovědnost jednotlivých resortů v oblastech jejich kompetence (i těch, které 

nebyly součástí MPK).7 Hlavním úkolem sekretariátu byla koordinace a podněcování aktivit,

4 Nejsem zastánce legalizace drog. LN. 7.12.1995, roč. 8, s. 5. Doživotí dealerům. LN. 8.2.1996., roč. 9, s. 9. 
MACHÁČEK, Jan. Nejsem žádný liberál. Respekt, 16.1.1996, roč. 7.
5 Politická scéna. LN. 26.3.1996, roč. 9, s. 6. Nová koncepce Ministerstva vnitra LN. 12.9.1996, roč. 9, s. 3.
6 Vláda proti zatýkání narkomanů. LN. 25.1.1996, roč. 9, s. 1.
7 Usnesení vlády ČR č. 281/1996, příloha č. 1. ČI. 1 odst. 2 a čl. 3.
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ovšem bez výkonné pravomoci. Činnost Komise tak nadále závisela na ochotě zodpovědných
o

resortů plnit uložené úkoly a pravomoc MPK se fakticky příliš nezvýšila.

Usnesení dále schválilo rozdělení finančních prostředků pro okresní a magistrátní 

úřady z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. Jednalo se o nový způsob 

uvolňování finančních prostředků na státní protidrogovou politiku. Finanční prostředky na 

protidrogovou politiku byly do té doby uvolňovány ze státního rozpočtu pouze 

prostřednictvím rozpočtových kapitol ústředních orgánů. Zavedení tohoto duálního modelu 

podle pozdějšího ředitele sekretariátu MPK Radimeckého urychlilo rozvoj sítě služeb pro 

uživatele drog v regionech. Ze sto miliónů korun se však dokonce roku 1996 podařilo využít 

sotva polovinu a to přesto, že se řada regionálních protidrogových středisek potýkalo 

s nedostatkem finančních prostředků. Malá efektivita financování odrážela nejen špatnou 

koordinaci v uvolňování prostředků (duplicita uvolňovaných prostředků), ale i nedostatek 

informací o aktuálních místních potřebách a malé zkušenosti místních koordinátorů. Díky 

tomu vznikly programy, které v pozdějších letech jen obtížně hledaly klienty nebo byla dotace 

použita na programy, které měly s protidrogovou prevencí jen pramálo společného (viz 

výše).9

Kromě toho byla platnost původní koncepce v důsledku neuspořádaných poměrů 

v sekretariátu Komise prodloužena o další rok a zmíněným usnesením vyplynul i úkol pro 

Komisi předkládat vládě „Roční zprávu o stavu a vývoji ve věcech drog". Mělo se jednat 

nejen o důležitý dokument informativní povahy, ale zejména o podstatný podklad pro další 

koncepční rozhodování vlády při přijímaní žádoucích systémových opatření v dané oblasti. 

Zároveň se jednalo o první výroční zprávu, která být zveřejněna.10

V neposlední řadě uložila vláda ministru spravedlnosti „předložit vládě do 31. května 

1996 návrhy na řešení postihu nedovolené výroby, obchodu, distribuce a držení drog. “n 

Ačkoli tedy vláda zamítla Severův návrh, hodlala se problematikou postihu užívání a držení 

drog pro vlastní potřebu nadále zabývat, jak se záhy dozvíme. Nicméně podle některých 

tvrzení nemělo zavedení trestnosti držení drog pro vlastní potřebu znamenat základní

8 Usnesení vlády ČR č. 281/1996, příloha č. 1. ČI. 4.
9 Usnesení vlády ČR č. 281/1996, příloha č. 2. Kontrolní závěr z kontroly financování státní protidrogové 
politiky ze státního rozpočtu v letech 1993-1996. In: Věstník NKÚ 1997, s. 308. RICHTER, Jiří. Drogy, peníze a 
česká protidrogová politika. MF. 18.9.1996, roč. 7, s. 12.
10 Usnesení vlády ČR č. 281/1996, příloha č. 1. ČI. 2 odst. e). ŘÍPOVÁ. In: Stenozáznam semináře podvýboru 
pro prevenci kriminality „ Prevence, léčba, represe a mezinárodní souvislosti drogové scény v České republice “.
11 Usnesení vlády ČR č. 281/1997, čl. IV.
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prostředek vládní protidrogové politiky. Ta měla naopak spatřovat těžiště v preventivních, 

léčebných a resocializačních opatřeních.12

2.2.6. Volby a nová vláda Václava Klause

Ačkoli v důsledku krize v sekretariátu MPK se drogová problematika dostala do 

popředí zájmu politiků v mediálních diskuzích, volební programy jednotlivých parlamentních 

stran se k drogové problematice příliš nevyjadřovaly. Výjimkou byl samozřejmě program 

KDU-ČSL, který věnoval problematice celou jednu kapitolu nazvanou „STOP drogám“. 

Drogy tam byly chápány jako „jedna z největších hrozeb nastupující generace“ a „přímé 

ohrožení stávající civilizace. “ Od tohoto se odvíjely i prostředky, kterými by společnost této 

hrozbě měla čelit. Přestože program zmiňoval jednou větou i léčbu uživatelů drog, důraz kladl 

především na primámě-preventivní aktivity a zpřísnění zákonné represe, „která umožní postih 

šiřitelů a za určitých podmínek i držitelů drog“. Zárukou toho měl být onen již několikrát 

zmíněný Úřad pro narkotika. Zároveň odmítal činit rozdíly mezi jednotlivými druhy drog. 

KDU-ČSL tedy opět požadovala primárně se soustředit na „společnost bez drog“, a to 

z důvodu obrany morálních hodnot a její volební program plně korespondoval s kroky, které 

strana podnikla v předchozích letech.1

Ještě vetší důraz na represivní opatření kladla pochopitelně SPR-RSČ a KSČM, 

kterým tyto postoje umožňovala jejich trvale opoziční role. Volební program první zmíněné 

v oddíle Bezpečnost pouze požadoval „přísné tresty za pašování a prodej drog. “ Daleko 

konkrétnější byl Program bezpečnostní politiky SPR-RSČ, který potvrdil populistickou snahu 

strany řešit problémy spjaté nejen s užíváním drog nesmyslně vysokými sankcemi a 

nepřiměřeným posilováním policejních pravomocí. Tento materiál obsahoval oddíl nazvaný 

Boj proti drogám. Ten měl být realizován na základě čtyř priorit: 1. zvýšit trestní sazby za 

výrobu a distribuci omamných látek, 2. vydání příslušného protidrogového zákona, který by 

zakazoval výrobu, distribuci i užívání všech drog, 3. léčbu občanů závislých na drogách 

financovat také z jejich prostředků, pakliže nějaké mají a z výnosu jejich manuální práce v 

rámci léčby, 4. neustále kontrolovat a tvrdě postihovat majitele a provozovatele těch 

"zábavních" podniků, kde je droga běžně k dostání a přímo také konzumována.

12 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Jiří Novák, 39. schůze, 13.2.1996. 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/039schuz/s039042.htm.
1 Volební program KDU-ČSL (1996), oddíl „Stop drogám“.
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Když opominu zjevné terminologické a faktické nepřesnosti, kterými tyto programové 

body usvědčují své tvůrce ve zjevné neznalosti problematiky (pojem „omamné látky“ se 

v mezinárodní terminologii vztahuje pouze na jednu skupinu nelegálních drog, výroba a 

distribuce drog byla v té době samozřejmě zakázána), tak hypotetická realizace tohoto 

programu by přinesla zásadní změnu tehdejší vládní protidrogové politiky. Zatímco bod č. 1 

byl všeobecně akceptován napříč politickým spektrem, u ostatních tří byla jejich praktická 

realizace nepravděpodobná a zároveň nežádoucí. Jak jsem již zmínil, výroba a distribuce již 

byly nelegální, ale trestat samotné užívání drogy by znamenalo zpochybnění celého právního 

řádu, podle nějž sebepoškozování nebylo trestné (ani Severův návrh nepočítal s trestností 

drog). Bod č. 3 zároveň relativizoval celý dosavadní systém léčby a jeho uvedení do praxe by 

pravděpodobně vedlo k citelnému snížení efektivity léčby uživatelů drog a k následnému 

nárůstu jejich sociálních a zdravotních problémů. Rovněž poslední bod by pravděpodobně
o o 2způsobil celou řadu negativních důsledků.

Třetí politická strana -  KSČM -  ve svém volebním programu drogovou problematiku 

téměř nezmiňovala. Stručné byly i dvě parlamentní strany, které se v roce 1993 od KSČM 

oddělily. Levý blok ve svých programových východiscích pro nadcházející volby Budoucnost 

má vyrůstat z vlastních zkušeností zmiňoval drogy v souvislosti se solidaritou, která je 

nezbytná při překonávání hlubokých sociálních problémů a Strana demokratické levice ve 

svém Politickém programu upozorňovala na nutnost odstranit prodej drog z ulic měst. Obě 

zmíněné strany však ve volbách naprosto propadly a nebyly od té doby v parlamentu 

zastoupeny. V tomto ohledu je zajímavé pozdější stanovisko Strany demokratického 

socialismu (sloučený LB a SDL), které odmítlo pod heslem „Prevence místo represe“
o o 3přitvrzovat zákonnou represi vůči uživatelům drog.

Minimální pozornost věnovaly problematice i dvě strany nejsilnější (ČSSD, ODS) a 

nejslabší strana zastoupená v parlamentu (ODA). ODS ve svém programu Svoboda a 

prosperita stručně požadovala vyvážený poměr represe a prevence a zároveň se jednoznačně 

stavěla proti legalizaci drog. Konkrétnější kroky však také nespecifikovala.4 Podobně stručná 

byla i ČSSD.5 ODA byla sdílnější, i když se také omezovala především na obecná 

konstatování. Zdůrazňovala, že chce „účinný postup proti šíření drogových závislostí“ a

2 Volební program SPR-RSČ (1996), oddíl „Bezpečnost“. Program bezpečnostní politiky SPR-RSČ (1996), 
oddíl „Boj proti drogám“.
3 Volební program KSČM 1996-2000 „Socialismus -  šance pro budoucnost“. Budoucnost má vyrůstat 
zvláštních zkušeností -  programová východiska Levého bloku pro volby 1996, oddíl „Hodnoty, ze kterých 
vycházíme“. Politický program SDL (1996), oddíl „Důsledné dodržování Ústavy a zákonů státem i občany.“
4 Svoboda a prosperita -  Volební program ODS (1996), oddíl „Bezpečnost občanů“. Srovnej s Stanovisko CV 
SDS k drogové problematice (1999).
5 Volební program ČSSD „Lidskost proti sobectví“ (1996).
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zároveň zmiňovala nutnost podpory volnočasových aktivit pro mládež, které budou efektivní 

prevencí rozvoje drogových závislostí. Zajímavý byl požadavek na zřízení ústředního orgánu 

státní správy „ s vyšší pravomocí pro koordinaci a řízení boje proti drogám tedy obdobný 

požadavek jako KDU-ČSL.6 Tento obecný pohled na drogovou problematiku u výše 

zmíněných stran lze přisuzovat jak malému zájmu o danou oblast, tak i nejednotnému názoru 

na řešení drogové problematiky uvnitř těchto stran.

Do parlamentních voleb rovněž kandidovaly i další politické strany a uskupení, které 

měly zastoupení v dosavadním parlamentu. Ve všech případech však pod jiným názvem než o 

čtyři roky dříve. Původně politické hnutí Liberálně sociální unie se částečně 

přetransformovalo v Českomoravskou unii středu, jejíž součástí se stala i parlamentní 

Českomoravská strana středu (původní HSD-SMS). Naopak dvě strany z původního uskupení 

LSU kandidovaly samostatně: Liberální strana národně sociální (která se sloučila se 

Svobodnými demokraty) a Strana zelených. Drogové problematiky se ve svém volebním 

programu dotýkala pouze poslední jmenovaná. Ta na jednu stranu požadovala nekompromisní 

postih distributorů drog, na druhou stranu vyzdvihovala nepostradatelnost prevence (ve které 

by měl hrát klíčovou úlohu stát) a odmítala trestní stíhání drogově závislých za užívání drog 

namísto léčby. V tomto kontextu se dá hovořit o poměrně „ liberálním “ přístupu Strany 

zelených k řešení drogové problematiky, ačkoli byl její program v oblasti drog velmi stručný 

a obecně formulovaný. Každopádně ani jedna z těchto stran ve volbách nepřekročila 

pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny PČR a Strana zelených 

dokonce stáhla svojí kandidátku.

V červnových volbách roku 1996 zvítězila opět ODS. Její předseda Václav Klaus 

sestavil vládu se starými koaličními partnery -  KDU-ČSL a ODA. Ta však nezískala většinu 

mandátů v Poslanecké sněmovně a musela se opírat o podporu ČSSD. Programové prohlášení 

druhé Klausovy vlády zmiňovalo drogovou problematiku na dvou místech. Cílem bylo 

provedení komplexních opatření v oblasti prevence i represe, které povedou k zefektivnění 

protidrogové politiky. V kapitole III. (Vnitřní bezpečnost) zdůraznila nutnost „přijmout tvrdší 

a účinnější opatření proti nedovolené výrobě, obchodu a zneužívání drog. “ To mj. znamenalo 

efektivnější potírání legalizace výnosů z trestné činnosti, která s drogovým zločinem tradičně 

souvisela a „přibližování fungování celních orgánů tomu, jak fungují v zemích Evropské unie 

tak, aby vytvářela příznivé podmínky pro jejich efektivní činnost, zaměřenou na odhalování ... 

nelegální přepravy drog.“ Záměr zpřísnit stávající ustanovení „protidrogových“ paragrafů

6 Dál na cestě ke svobodné společnosti -  volební program ODA (1996), oddíl „Vnitřní bezpečnost“.
7 Volební program Strany zelených (1996), oddíl „Zdravotnictví“.
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trestního zákona a zavést novou skutkovou podstatu trestného činu (držení drogy pro vlastní 

potřebu), vláda explicitně nezmiňovala. Poněkud méně konkrétní bylo Programové prohlášení 

v otázkách protidrogové prevence: Konkrétně zde bylo uvedeno: „ Vláda hodlá zintenzivnit 

podporu a ochranu zdraví občanů, včetně boje proti celospolečensky závažným zdravotním 

problémům, jako jsou drogové toxikománie a AIDS. Rovněž se zaměří na účelnou prevenci, 

na programy směřující ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zvýšení zodpovědnosti 

občanů vůči vlastnímu zdraví. “ To sice ukazovalo odhodlání negativní situaci řešit, ale o 

konkrétních krocích toho moc nevypovídalo. Vláda také dlouho nevěnoval drogové
o

problematice pozornost.

3. „Liberálové proti represionistům“ (1997-2000)

Období mezi lety 1997 až 2000 je charakteristické nejasným směrováním vládní 

protidrogové politiky. Projevily se zde jednak dramatické úřednicko-politické změny ve 

vedení sekretariátu Meziresortní protidrogové komise, které téměř paralyzovaly systém 

koordinace protidrogové politiky v České republice, a zároveň rychlé střídání vlád v tomto 

období. Zatímco se Klausova vláda pokusila posílit pravomoci MPK a zahájila přípravu nové 

vládní protidrogové koncepce (která byla schválena vládou Josefa Tošovského), Zemanův 

kabinet naopak fakticky oslabil autoritu vládní protidrogové komise a necítil se být vázán ani 

protidrogovou koncepcí, na jejíž přípravě se ČSSD nepodílela. Politicky nejvděčnější téma 

však představovala novela trestního a přestupkového zákona, která vyvolala širokou diskuzi 

napříč všemi parlamentními politickými stranami.

3.1. Druhá vláda Václava Klause

3.1.1. Organizační změny

Situací v oblasti protidrogové politiky se nová vláda zabývala na svém zasedání 9. 

dubna 1997, tedy sedm dní po návratu Pavla Béma zpět do funkce generálního 

sekretáře/ředitele sekretariátu MPK. Přestože vláda v roce 1996 přijala některá systémová 

opatření, sekretariát pod vedením Evy Millerové a později Zdeňka Poslušného zdaleka 

nepracoval tak, jak se od něj očekávalo. Millerová, která měla názorově velmi blízko

8 Programové prohlášení druhé vlády Václava Klause (1996), oddíl „Vnitřní bezpečnost“ a oddíl 
„Zdravotnictví“.
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v problematice drog k Igoru Němcovi, byla odvolána předsedou MPK Václavem Klausem na 

podzim 1996 a na její místo nastoupil Zdeněk Poslušný. Ten však ve funkci vydržel jen dva 

týdny a 7. listopadu byl i on odvolán (v té chvíli se hovořilo pouze o dočasném odvolání) 

Václavem Klausem z funkce. Během krátké doby totiž na něj vyplynuly některá závažná 

obvinění. Spekulovalo se o jeho spolupráci s StB a potvrdilo se, že jako vyučující na 

olomoucké univerzitě zpronevěřil peníze studentů. Nejzávažnější obvinění však přišlo 

z Antidopingového výboru. Podle něj se měl nejvyšší státní úředník v oblasti protidrogové 

politiky podílet v osmdesátých letech, kdy byl jedním ze špičkových funkcionářů 

předlistopadové tělovýchovy, na podávání dopingu (tedy drog) sportovcům.1 Vedením 

sekretariátu MPK byl pověřen nejprve Tomáš Tesař z Ministerstva zdravotnictví a po něm 

ředitel kanceláře premiéra Luděk Vychodil. To nikterak práci MPK nepřispělo a na začátku 

roku 1997 byl systém protidrogové koordinace v ČR v podstatě paralyzován. Téměř se 

rozpadl systém okresních/místních koordinátorů a komise se fakticky nesházela na žádné 

úrovni (odborné ani politické). To se projevilo v uvolňování vazeb příslušných ministerstev 

na a přijímaní nesystémových opatření, která byla v rozporu s oficiální vládní protidrogovou 

koncepcí. Poslanec za ODA Oldřich Kužílek to shrnul následovně: „ Velkou mezerou je  

několikrát kolabující a znovu přehodnocovaná politika státu v oblasti drog. “

Příčinou situace, kdy systém koordinace protidrogové politiky procházel nejhlubší 

krizí, byla angažovanost vládních ministrů, kteří měli rozdílné názory na směrování 

protidrogové politiky. V této situaci KDU-ČSL opět oprášila Vackův koncept Úřadu pro 

narkotika. Lidovecký poslanec Josef Janeček v tomto kontextu řekl: "Systém komisí se 

neosvědčil. Víme, že meziresortní se nesešla asi rok, a proto je  nezbytné otevřít opět diskusi o 

orgánu, který bude zodpovědný za koordinaci prevence, rehabilitace a socializace, a to v 

součinnosti s represivními složkami. " Tento návrh však nezískal v MPK ohlas a sám předseda 

Komise Václav Klaus označil tehdejší způsob koordinace protidrogové politiky za vyhovující, 

ačkoli se sám drogové problematice nevěnoval, přistupoval k ní neideologicky a sám později
'  3přiznával, že v tomto ohledu neměl „silný názor“.

Podkladem pro její jednání vlády tedy nebyly lidovecké návrhy, ale Zpráva o stavu a 

vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996, obsahující jak charakteristiku užívání a

1 Poslušného doporučil Klausovi šé f premiérovy kanceláře. MF. 17.10.1996, roč. 7, s. 2.FINIZDIL, Jan. 
Antidopingový výbor vyslal neřízenou střelu. MF. 1.11.1996, roč. 7, s. 3. KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina. Klaus 
dočasně odvolal poslušného z funkce. MF. 8.11.96, roč. 7, s. 3.
2 Tři transformační manka v boji se zločinem. LN. 9.11.1997, roč. 9,.s. 9. KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina, 
KROPÁČOVÁ, Markéta. Protidrogová komise skoro nepracuje, neboť nemá šéfa. MF. 22.2.1997, roč. 8, s. 3. 
Komise musí začít pracovat LN, 18.10.1996, roč. 9, s. 3.
3 Lidovci chtějí úřad pro boj s drogami. MF. 7.3.1997, roč. 8, s. 2. Srovnej např. s Rozhovor prezidenta 
republiky Václava Klause pro deník MF DNES. MF. 26.2.2005, roč.18, s. 1.
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nelegální distribuce drog, tak i vyhodnocení efektivity protidrogových opatření v roce 1996, 

včetně předcházejícího období platnosti první Koncepce a programu protidrogové politiky. 

Zpráva na jednu stranu uváděla výrazný nárůst všech negativních jevů spojených s drogami, 

na druhou stranu hodnotila v celku pozitivně legislativní a organizační změny provedené 

vletech 1993-1996. Přesto zůstávalo mnoho problémových oblastí, které se rozhodla vláda 

v této souvislosti řešit.4 Ty shrnula ve svém usnesení č. 208, ke Zprávě o stavu a vývoji ve 

věcech drog v České republice za rok 1996.

Jednak byla přijata nová „Pravidla pro čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na protidrogovou politiku okresních a magistrátních úřadů a úřadů statutárních 

měst v roce 1997“ (rozdělovány přímo MPK) a novelizován i Statut Meziresortní 

protidrogové komise, který zakotvil některé důležité změny. Byly posíleny a precizovány její 

pravomoci a zároveň byl počet jejích členů rozšířen o ministra práce a sociálních věcí a 

ministra obrany. Pravidla pro čerpání finančních prostředků pak reagovala na situaci, kdy 

v roce 1996 byly plošně přidělené prostředky často využívány k jiným účelům. Nově tedy 

měla dotace rozdělovat MPK, po předložení příslušného projektu.5

Vzhledem k situaci, kdy byla platnost původní koncepce prodloužena o jeden rok, 

stanovila vláda svým usnesením č. 208 také seznam dvaceti nových úkolů k plnění 

protidrogové politiky na toto překlenovací období. Zásadním bylo především vypracování 

nové koncepce protidrogové politiky na několikaleté období, precizace koordinačních 

mechanismů, zdokonalení systému financování protidrogových aktivit a provedení 

nezbytných legislativních úprav (novela trestního zákona, zákon o návykových látkách).6

Příprava nové koncepce byla zahájena tak, aby mohla být předložena vládě do konce 

roku 1997, stejně tak se podařilo předložit vládě návrh zákona o návykových látkách, 

zohlednit drogovou problematiku při přípravě rekodifikace trestního zákona či zprovoznit 

informační systém v resortu vnitra. Plnění některých úkolů se však opožďovalo (zpracování 

Minimálního preventivního programu, akreditačních a licenčních systému, zabezpečení 

minimální sítě metodické pokyny pro činnost celníků, vytvoření registru problémových 

uživatelů drog aj.) a průběh plnění jiných není zcela zřejmý v důsledku neexistence souborné
n

hodnotící zprávy. Na vině bylo pravděpodobně nejasné a obecné definování některých úkolů,

4 Viz Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR za rok 1996.
5 Usnesení vlády ČR č. 208/1997, příloha č. 3, čl. III. Zpeněž na boj proti drogám se platil nábytek. MF.
14.5.1996, roč. 7, s. 3.
6 Usnesení vlády ČR č. 208/1997, příloha č. 1.
7 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000. kapitola 3.
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neschopnost MPK plnění těchto úkolů vymáhat a vládní krize z léta 1997, která limitovala 

činnost vlády a řešení drogové problematiky ustoupilo do pozadí.

Důkaz toho, že zmíněné problémy bylo třeba řešit, přinesl „ Kontrolní závěr z kontroly 

financování státní protidrogové politiky ze státního rozpočtu v letech 1993-1996“ (č. 96/40), 

vypracovaný Nej vyšším kontrolním úřadem. Ten byl zveřejněn na konci roku 1997 a 

poukazoval na závažné systémové i věcné nedostatky užití prostředků státního rozpočtu: „ V 

uvedeném období nebyly dostatečně vymezeny a realizovány kompetence koordinačního 

meziresortního orgánu, jednotlivých věcně příslušných ministerstev, okresních úřadů, 

případně dalších orgánů státní správy. Ústřední orgány poskytovaly v protidrogové oblasti 

dotace nestátním subjektům nekoordinovaně a nekoncepčně při nerespektování Zásad pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením, schválených 

usnesením vlády ČR ze dne 27. listopadu 1992 č. 633. “ To podle NKÚ vedlo 

k nehospodámému užití státních prostředků, především v resortech školství, financí a
, f 9 r

zdravotnictví. Zpráva vzbudila určitou pozornost médií a vláda se na jejím základě rozhodla 

promítnou do připravované vládní koncepce protidrogové politiky závazný a jednotný dotační 

systém. Projednávání zprávy proběhlo i na zasedání MPK 5. května 1998.9

Tyto otázky však zůstaly zcela ve stínu mediálně velmi sledovaného projednávání 

novelizace „ drogové “ legislativy.

3.1.2. Seminář KDU-ČSL

Zatímco se vláda na svém jednání 9. dubna 1997 zabývala Zprávou o stavu a vývoji ve 

věcech drog v České republice a přijala na jejím základě některé důležité změny (viz výše), o 

den dříve probíhal na půdě Poslanecké sněmovny PČR seminář „ Prevence, léčba, represe a 

mezinárodní souvislosti drogové scény v ČR“, jehož hlavním tématem byla také drogová 

problematika. Seminář organizovala KDU-ČSL společně s podvýborem pro prevenci 

kriminality (v jehož čele stál lidovec Pavel Severa) a jako hlavního hosta pozvala experta 

Programu OSN pro kontrolu drog (UNDCP) Bernarda Leroye. Oficiální stanovisko OSN 

k drogové problematice tíhlo v rámci vyváženého přístupu spíše k represivnímu modelu, 

odmítajícímu tlak na liberalizaci drog, jejich dělení na tzv. měkké a tzv. tvrdé nebo zavádění 

některých kontroverzních opatření (podobně jako u Skandinávských zemí nebo USA). To

8 Kontrolní závěr z kontroly financování státní protidrogové politiky ze státního rozpočtu v letech 1993-1996. In: 
Věstník NKÚ 1997, s. 317.
9 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kap. 7. BÉM, Pavel. Omyly z nevědomosti, 
anebo cílené lži paní Šustrové? LN, 4.9.1998, roč. 11, s. 4.
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bylo především ovlivněno platnými mezinárodními úmluvami OSN, které díky datu svého 

vzniku, nemohly adekvátně reflektovat vývoj v oblasti drog. Zahraniční specialista na 

drogovou legislativu tak měl především podpořit dlouhodobou snahu KDU-ČSL o prosazení 

nezákonnosti držení drog a to v době, kdy mířil do poslanecké sněmovny návrh novely 

„protidrogových paragrafů “ trestního zákona, připravený Ministerstvem vnitra. Jednalo se o 

první akci podobného typu, kdy se jejím prostřednictvím politická strana pokusila iniciovat 

změnu vládní protidrogové politiky. Semináře na téma drog v parlamentu, které měly 

podpořit koncepci prosazovanou jejich organizátory, od této chvíle pravidelně doprovázely 

projednávání všech důležitých otázek spjatých s drogovou problematikou.

Většina pozvaných hostů se omezila na zhodnocení situace a provedených opatření, 

které spadaly do jejich kompetence. Naopak vystoupení Bernarda Leroye obsahovala 

doporučení, jakým způsobem se vyrovnat s drogovou problematikou v České republice. Leroy 

nejprve upozornil především na nutnost řídit se mezinárodními závazky (úmluvy OSN) a na 

závažná rizika plynoucí z faktické „legalizace“ drog, které přinášela tehdejší platná 

legislativa v České republice. Tato situace dle jeho slov nahrávala pouze organizovanému 

zločinu a způsobovala neustálý nárůst uživatelů v České republice. Leroy v této souvislosti 

potvrdil požadavek OSN, aby užívání drog bylo trestnou činností (ačkoli sankce mohou být i 

nerepresivního charakteru) a sám pak prezentoval návrh „legislativního b a l í č k u který by 

pokrýval jak oblast represe, tak i protidrogové prevence. Takto pojatý „balíček“ by slučoval 

do jedné normy řadu samostatných zákonů, především trestní zákon, zákon o návykových 

látkách, zákon o Policii ČR, celní zákon, zákon o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi aj. Účel takto koncipovaného zákona měl být trojí: 1) chránit před drogami ty, 

kteří je užít nechtějí, 2) odradit ty, kteří mají sklon vzít drogu a 3) pomoci těm, kteří jsou 

závislí.1 Jednalo se o koncept, který byl velmi blízký představám KDU-ČSL o vládní 

protidrogové politice v České republice a především konceptu, který prosazoval Jiří Vacek 

(viz výše).

V následné diskuzi však mnozí vystupující tento návrh odmítli jako neaplikovatelný 

do českého právního řádu a odporující vládní koncepci protidrogové politiky z roku 1993.2 Ta 

v této souvislosti uváděla: „Souborný 'zákon o drogách', který by řešil převážnou část 

drogové problematiky v jedné právní normě, není nutný ani účelný, a proto není do 

legislativních potřeb a záměrů zahrnut. “ Ačkoli koncept „legislativního balíčku“ byl velmi

1 LERROY. In: Stenozáznam semináře podvýboru pro prevenci kriminality „Prevence, léčba, represe a 
mezinárodní souvislosti drogové scény v České republice
2 BÉM, LANGER, ŘEPOVÁ. Tamtéž.
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blízký lidové straně, nikdy předtím ani potom vláda reálně neuvažovala o přijetí takovéto 

zákonné normy. Zároveň se někteří diskutující vyslovili i proti návrhu novely trestního 

zákona ve znění vypracovaném Ministerstvem vnitra, především s ohledem na nepřijatelný 

zásah do soukromé sféry a nerozlišování mezi cílovými populacemi. Tyto odlišné postoje 

předznamenaly vyhrocenou celospolečenskou diskuzi, která se rozhořela v následujících 

měsících.

3.1.3. Držení drogy pro vlastní potřebu

Konference předznamenala jednání o návrhu novely trestního a přestupkového zákona 

v Poslanecké sněmovně PČR. Novela trestního zákona, provedená v ČSFR 2. května 1990 

zákonem č. 175/1990 Sb., s účinností od 1. června 1990 odstranila do té doby uplatňovaný 

trestní postih přechovávání drog pro sebe (viz výše), neboť změny v trestním zákoně 

vycházely z filozofie, že užívání drog jedincem (tedy i přechovávání pro vlastní potřebu) není 

trestným činem (sebepoškozování není trestné), ale k trestné činnosti může vést. Na tomto 

chápání nezměnila nic ani první Klausova vláda, která ve svém programovém prohlášení 

deklarovala právo na sebepoškozování a beztrestnost užívání drog. Nutno podotknout, že 

přístup legislativy ve většině evropských zemí byl k této otázce odlišný a v některých zemích 

bylo zakázáno i samotné užívání drog (např. Finsko, Francie, Švédsko).1 Během následujících 

několika let však došlo v České republice k masovému nárůstu uživatelů drog a mediální 

panika, která kolem drog vznikla dávala za pravdu těm, kteří požadovaly opětovnou 

kriminalizaci držení drogy pro vlastní potřebu, jako účinného nástroje v postupu proti drogové
'y

kriminalitě.

Ministerstvo spravedlnosti od roku 1996 pracovalo na novele trestního zákona, jehož 

součástí měla být i úprava „ drogových “ paragrafů. Vlastní návrh zpracovalo i Ministerstvo 

vnitra, který akceptovalo i Ministerstvo spravedlnosti. Na návrhu legislativní úpravy 

zpracované resortem vnitra, který vznikal ještě za ministra Jana Rumla, měla velký podíl 

obava, že by parlament přijal výrazně represivnější Severův návrh (Ruml se sám domníval, že 

i stávající právní úprava dávala policii dostatečné možnosti k stíhání výrobců a distributorů 

drog). Návrh novely reagoval především na tři okolnosti: 1) charakter drogové scény, kdy

3 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996, kapitola 8.
1 Programové prohlášení vlády Václava Klause (1992). Užívání drog v EU: legislativní přístupy, s. 24.
2 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.
3 KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], s. 35. Politická scéna. LN. 6.11.1996, roč. 9, s. 3.
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docházelo k neustálému prohlubování negativních jevů, 2) mezinárodní závazky a 3) a 

požadavek vládní protidrogové koncepce z roku 1993. Proto rozšiřoval skutkové podstaty 

trestných činů a zároveň zvyšoval trestní sazby za již stávající trestné činy. Nej důležitější 

změnu představoval nově vložený § 187a. Trestní zákon byl tím doplněn v návrhu o novou 

skutkovou podstatu držení drogy pro vlastní potřebu v množství "větším než malém", s trestní 

sazbou do dvou let. Nicméně podle Ministerstva vnitra nebyla cílem této úpravy kriminalizace 

uživatelů drog, ale snazší postih obchodníků s drogami. Neodůvodněnému trestání uživatelů 

měly bránit nově zavedené prvky v zákoně (pokuta v případě držení „malého množství“ 

drogy, podmínečné upuštění od potrestání za současné aplikace probačních opatření), které 

měly zajistit přednostně uplatňování léčebně resocializačních opatření před trestem.4 

Důvodová zpráva k návrhu zákona uváděla několik motivů pro přijetí tohoto návrhu 

(odstranění důkazní nouze při trestním stíhání nedovoleného obchodování s drogami nebo 

zavedení vědomí rizika tzv. prvokonzumentů drog v situaci, kdy jiné preventivní aktivity dle 

tvůrců zákona selhávaly), z nichž však primární byly mezinárodní závazky.5 V tomto případě 

je třeba zdůraznit, že zmíněná argumentace byla do určité míry sporná. Nejenže evropské 

právo nepožadovalo trestnost držení drogy pro vlastní potřebu (zde se vláda dopustila špatné 

interpretace závazků vyplývajících z členství v EU), ale ani znění základních úmluv OSN o 

drogách nebyla v této otázce jednoznačná. Je sice pravda, že Jednotná úmluva o omamných 

látkách (1961) obsahovala, že signatářské země „nepovolí držbu drog bez zákonného 

povolení“ a Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami (1988) šla ještě dále, když požadovala: „S výhradou svých právních předpisů a 

základních zásad svého právního systému přijme každá strana opatření, je ž  mohou být 

nezbytná k uznání za trestné činy... přechovávání, získávání nebo pěstování jakýchkoli 

omamných a psychotopních látek pro osobní potřebu při porušení Úmluvy z r. 1961 nebo 

Úmluvy z r. 1971. “6 Nicméně značná vágnost těchto úmluv připouštěla i odlišné interpretace, 

které stanovisko vlády nepodporovaly.7 V principu se tak dá říci, že bylo signatářským státům 

uloženo vypořádat se s otázkou držení drog pro vlastní potřebu (prohibiční postoj), ale mohly 

se samy rozhodnout, jaké konkrétní kroky přijmou. Např. v zemích EU (všechny byly

4 KOPŘIVA. In: Stenozáznam semináře podvýboru pro prevenci kriminality „Prevence, léčba, represe a 
mezinárodní souvislosti drogové scény v České republice “. Koncepce a program protidrogové politiky na období 
1998-2000, kap. 3.1.4.
5 Sněmovní tisk č. 220/0, PS PČR (1996-1998).
6 Jednotná úmluva o omamných látkách, čl. 36. Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a 
psychotropními látkami, čl. 3 odst. 2.
7 Jednotná úmluva o omamných látkách, čl. 14 a 38. Úmluva o psychotropních látkách, čl. 22 odst. 1. Úmluva 
OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, čl. 3 odst. 4.
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signatáři zmíněných úmluv OSN) existovaly různé praktické přístupy k držení drog pro 

vlastní potřebu, s patrnou tendencí širšího uplatňování alternativních trestů.8

Návrh Ministerstva vnitra vzbuzoval rozporuplné reakce již před tím, než se dostal na 

jednání Poslanecké sněmovny. Ačkoli ředitel sekretariátu MPK Pavel Bém o něm prohlásil, 

„že je  to nejlepší materiál, který kdy spatřil světlo světa a který má vztah k drogové 

problematice “9 především s ohledem na široký důraz na probaci a alternativám, někteří 

politici v médiích považovali trestnost užívání drog za krok špatným směrem. Především 

předpokládali, že tato zákonná úprava povede k nárůstu trestné činnosti a zvýšení zisků 

organizovaného zločinu (Ivan Langer) a zkomplikuje dostupnost péče drogově závislým 

(Petra Buzková, David Rožánek -  mluvčí ODA).10 Tyto argumenty podporovali i odborníci 

působící především v oblasti léčby a resocializace drogově závislých (Tomáš Zábranský, Jiří 

Presl).11 Proti této argumentaci naopak vystupovali politici nejen z KDU-ČSL (Josef Janeček, 

Pavel Severa, Jiří Vacek), ale i z ČSSD (Stanislav Gross) či ODS. Zdůrazňovali především 

neustálé zhoršování situace v oblasti drog (Pavel Severa) a preventivní účinky „ dobře dělané 

represe“ (Josef Janeček, Stanislav Gross).12 Tuto argumentaci podporovala i Národní 

protidrogová centrála, která měla na této zákonné úpravě nejvíce profitovat.13

Do Poslanecké sněmovny PČR se zákon dostal v létě 1997. Ta od července 1997 

projednávala kromě tohoto vládního návrhu novely trestního zákona a zákona o přestupcích14

i poslanecký návrh trestního zákona, předložený komunistou Daliborem Matulkou.15 Ačkoli 

obě iniciativy počítaly shodně se zavedení trestnosti nepovoleného držení omamných a 

psychotropních látek bez ohledu na jejich množství a pro koho jsou přechovávány a zpřísnění 

postihů i za jiné drogové trestné činy, byl vládní návrh oproti komunistické iniciativě mírnější 

a mj. počítal s tím, že postih „nemusí být vždy pouze trestný, ale může být také realizován ve

8 Např. Uživatelé drog a zákony. In: Zaostřeno na drogy 3/2003, s. 1.
9 BÉM. In: Stenozáznam semináře podvýboru pro prevenci kriminality „ Prevence, léčba, represe a mezinárodní 
souvislosti drogové scény v České republice“.
10 Na postih za drogy jsou různé názory. MF. 26.3.1997, roč. 8, s. 3. Tresty za užívání drog dělí sněmovnu. MF.
2.7.1997, roč. 8, s. 2. BARTONÍČEK, Radek. Poslanci zpochybňují boj kabinetu proti drogám. MF. 3.7.1997, 
roč. 8, s. 2.
11 PRESL, Jiří. ...a  zapomíná na kvalitní domácí legislativu. MF. 27.6.1997, roč. 8, s. 13. Zábranský, Tomáš. 
Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f  Drug Issues. 2004. Vol. 34, no. 3.
12 Na postih za drogy jsou různé názory. MF. 26.3.1997, roč. 8, s. 3. Tresty za užívání drog dělí sněmovnu. MF.
2.7.1997, roč. 8, s. 2. BARTONÍČEK, Radek. Poslanci zpochybňují boj kabinetu proti drogám. MF. 3.7.1997, 
roč. 8, s. 2.
13 KOMOROUS, Jiří. Novela nám dává zbraně proti drogám... MF. 20.6.1997, roč. 8, s. 4.
14 Usnesení vlády ČR č. 338/1997. Sněmovní tisk č. 220/0, PS PČR (1996-1998). Sněmovní tisk č. 226/0, PS 
PČR (1996-1998).
15 Sněmovní tisk č. 179/0, PSP ČR (1996-1998). Usnesení vlády ČR č. 285/1997.
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správní oblasti, v případě České republiky to znamená formou přestupku... “16 Matulkův 

návrh naproti tomu spočíval na třech výrazně represivních pilířích: 1) zavedení trestnosti 

nepovoleného držení drog bez ohledu na jejich množství, 2) zpřísnění trestních sazeb u 

dosavadních tzv. drogových deliktů, 3) zařazení drogových trestných činů mezi ty činy, 

jejichž nepřekážení či neoznámení je samo trestným činem (vládní návrh počítal pouze s
* f 17„nepřekážením“). Přestože se vláda -  podobně jako o rok dříve knávrhu Severovu -  

vyslovila k Matulkovu návrhu značně kriticky (odmítala jeho „zjednodušující kriminalizaci“, 

opomíjení prevence a jednotný přístup ke všem druhům drog bez ohledu na okolnosti)18, sám 

poslanec KSČM se domníval, že jeho návrh je „ odpovídajícícm způsobem účinnější“, neboť 

vládní návrh povede pouze k tomu, že „ se urychleně zvýší počet drogových dealerů, majících 

u sebe právě jen ono malé množství, tím se úměrně zvýší cena drogy a logicky naroste 

sekundární kriminalita. “19

Ačkoli oba návrhy (vládní i Matulkův) prošly bez problémů do dalšího čtení a byly 

přikázány výborům k projednání, někteří poslanci se k nim v emotivní atmosféře vyjádřili 

značně kriticky. Zatímco zvyšování trestních sazeb za závažnou drogovou kriminalitu byla 

všeobecně akceptována, polemiky se soustředily na implementaci § 187a do trestního řádu. 

Argumentace odpůrců posílené represe (Langer, Rujbertová, Jičínský, Kroupa) se zakládala 

především na pochybnostech, zda se nejedná o nepřijatelný zásah do soukromoprávní sféry, 

zda nebude mít novela zákona negativní dopad na zdraví uživatelů a jejich sociální status 

(ostrakizace, menší dostupnost služeb pro uživatele drog) a nepovede k jejich zbytečné 

kriminalizaci, zda bude policie schopna naplňovat očekávání zákonodárců, dále upozorňovali 

na legislativní nejasnosti (vágní termín „malé množství“) a pochybný ekonomický efekt.20 

Skupina poslanců obhajující vládní novelu zákona (Severa aj.) se na druhou stranu odvolávala 

především na výše zmíněné mezinárodní závazky a tvrdila, že „vědomí možnosti trestní 

odpovědnosti je  ... tím správným preventivním faktorem “ a ve svém důsledku povede ke 

snížení poptávky a dostupnosti po nelegálních drogách a v závislosti na tom k snížení výdajů. 

Kromě nich existovala ještě skupina poslanců (především z KSČM a SPR-RSČ), kteří 

podporovali návrh novely tak, jak jí předložil Dalibor Matulka a populisticky požadovali

16 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Jan Ruml, 12. schůze, 2.7.1997. 
http://www.psp.ez/eknih/1996ps/stenprot/012schuz/s012009.htm#r8.
17 Sněmovní tiskč. 179/0, PS PČR (1996-1998).
18 Usnesení vlády ČR č. 285/1997.
19 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Dalibor Matulka, 12. schůze, 10.7.1997. 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/012schuz/s012071 .htm.
20 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR, Langer, Kroupa, Jičínský, Rujbrtová, 12. schůze.
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„ velmi přísné tresty, až k hranici trestu smrti přikláněli se k omezení preventivních aktivit a 

pateticky vyžívali k „ ochraně našich dětí“.21

3.1.4. Koncepce Ivana Langera

Nejviditelnější kritik trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu - Ivan Langer - využil 

období před druhým čtením novely trestního zákona a 8. října 1997 uspořádal v Poslanecké 

sněmovně PČR seminář o drogách za účasti odborníků na drogovou problematiku i novinářů. 

Poslanci a senátoři byli zastoupeni ve výrazně skromnějším počtu. Výstupem byla publikace 

„ Racionální protidrogová politika kterou Langer připravil s odborníky na drogovou 

problematiku Tomášem Zábranským, Viktorem Mravčíkem a Libor Grónským. Zmínění 

autoři patří dlouhodobě k silným odpůrcům represivního modelu protidrogové politiky a 

průběh semináře i obsah knihy tomu napovídal. Kniha měla být určena především 

zákonodárcům, aby se před dalšími čteními novely „drogové“ trestní legislativy seznámili 

s danou problematikou.

Langerova koncepce (založená především na zkušenostech britské a švýcarské 

protidrogové politiky) vycházela z premisy, že otevřená demokratická společnost není 

schopna účinně bránit nabídce drog, proto je stát povinen chránit uživatele i společnost před 

negativními účinky drog (model minimalizace sociálních a zdravotních rizik). To znamená 

vyjmout uživatele drog z působnosti policie, nekriminalizovat je a naopak přiblížit je lékařům. 

Problémoví uživatelé drog by neměli být považováni za společenské nebezpečí, ale za obět 

drogových dealerů. Velkou pozornost přitom kladl na alternativní a kontroverzní opatření 

z oblasti terciální prevence (substituční léčba, lékařská aplikace čisté drogy). Výsledkem 

tohoto přístupu mělo podle autorů být: snížení sekundární trestné činnosti uživatelů drog a 

zároveň snížení zisků prodejců drog, více času policii pro stíhání společensky závažnější 

trestné činnosti, efektivnější navázání kontaktu lékaře s uživatelem drog, vyšší 

pravděpodobnost vyléčení onemocnění nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu uživatelů a 

v důsledku toho zlepšení zdravotního stavu populace (snížení rizika přenosu virových 

onemocnění) a v neposlední řadě snížení negativních ekonomických důsledků (výrazné 

snížení veřejných výdajů).1

21 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Miroslav Sládek, 12. schůze, 10.7.1997. 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/012schuz/s012072.htm. Stenografický záznam z jednání Poslanecké 
sněmovny PČR: Dalibor Matulka, 20. schůze, 13.2.1998.
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/020schuz/s020312.htm.
1 GRÓNSKÝ, L„ LANGER, I., MRAVČÍK, V., ZÁBRANSKÝ, T. Racionální protidrogová politika, s. 34-49.
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Poslanec za vládní stranu Ivan Langer v Racionální protidrogové politice odmítl 

předlohu novely trestního a přestupkového zákona, který připravila „jeho “ vláda a navrhoval 

opatření, která byla do značné míry „ liberálnější“ i než vládní protidrogová koncepce. Za 

jeden z klíčových principů protidrogové politiky považoval nevměšování do soukromé sféry, 

který měl zabránit prohloubení právního nihilismu. Konference i kniha zjevně reagovaly na 

probíhající diskuzi o novele trestního a přestupkového zákona a vypovídaly o pozornosti, 

která byla tomuto tématu ze strany politiků věnována.2

3.2. Vláda Josefa Tošovského

3.2.1. Nová vláda a nová koncepce protidrogové politiky

Nová, úřednická konzervativní vláda s omezeným mandátem do letních voleb v roce 

1998, drogovou problematiku ve svém programovém prohlášení zmiňovala pouze 

v souvislosti s nutností přijetí nové protidrogové koncepce.1 Ta byla touto vládou skutečně 

přijata, ale zůstala plně v mediálním stínu právě probíhající diskuze o zavedení trestnosti 

držení drogy pro vlastní potřebu. To bylo pochopitelné. Zatímco koncepce představovala 

obsáhlý, odborníkům určený materiál, diskuze ohledně trestnosti držení drogy byla široce 

srozumitelná a vyjadřovat se k ní mohli i ti, kteří toho jinak o drogové problematice příliš 

nevěděli.

Dne 20. listopadu 1997 byla, na řádném zasedání Meziresortní protidrogové komise, 

schválena Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000. Stalo se tak ještě 

Klausovou vládou. Tošovského vláda jí pak schválila svým usnesením č. 111 z 13. února 

1998 a zároveň uložila zodpovědným resortům celkem 94 úkolů zn í vyplývajících. Nová 

koncepce vědomě navázala na předchozí dokument vlády ČR a dále jej precizovala, rozvíjela 

a reagovala na jeho slabé stránky a aktuální vývoj na drogové scéně v České republice 

(zatímco předchozí vycházela především ze zahraničních zkušeností). Materiál kromě 

vymezení kompetencí, stanovení cílů a definice úkolů na další období obsahoval i stručné 

shrnutí trendů na drogové scéně a soupis opatření v oblasti protidrogové politiky, 

realizovaných v letech 1993-1997.2

2 GRÓNSKÝ, L., LANGER, I., MRAVČÍK, V., ZÁBRANSKÝ, T. Racionální protidrogová politika, s. 60. 
Srovnej s Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000.
1 Programové prohlášení vlády Josefa Tošovského (1998), kapitola „Právo a vnitřní bezpečnost“.
2 Usnesení vlády ČR č. 111/1998. Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000.
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Dokument, stejně jako předchozí koncepce, odmítl jako nerealistický cíl „společnost 

bez drog“ a naopak za ústřední motiv protidrogové politiky vlády ČR označil: „ochranu 

občana před negativním vlivem drog a podpora jeho individuálního rozhodnutí pro život bez 

drog. ” (tedy určitý stupeň kontroly nad rozsahem drogové scény). Tohoto cíle mělo být opět 

dosaženo vyváženým poměrem nezastupitelných složek prevence, léčby, resocializace a 

represe, přičemž zvýšená pozornost byla věnována oblasti tzv. minimalizace rizik. To dokládá

i skutečnost, že poprvé byla zmíněna nezbytnost uplatňování alternativních opatření k trestu 

odnětí svobody pro problémové uživatele drog (včetně probace) a široké uplatňování 

diferencovaného výkonu trestu pro odsouzené osoby závislé na drogách. V oblasti léčby byla 

zdůrazňována dostupnost léčby, v oblasti primární prevence pak vytvoření účinných 

programů zaměřených na celou populaci i na cílové skupiny (tzv. minimální preventivní 

programy ve školství, programy pro rizikové skupiny dětí a mládeže). Represe měla být 

uplatňována především proti závažné organizované drogové kriminalitě, s cílem snížit 

dostupnost drog. To opět potvrzovalo, že vládní koncepce odmítala represivní model 

protidrogové politiky a přikláněla se k modelu minimalizace rizik ještě více, než koncepce 

předchozí.3

Koncepce se snažila zůstat striktně apolitickým materiálem, ačkoli vznikala ve stejné 

vládě, která připravovala kontroverzní novelu trestního zákona. Nekomentovala nijak 

vyhrocenou politickou diskuzi a ke zmíněné legislativní úpravě pouze uváděla: „ Oba návrhy 

představují významnou změnu zákonného rámce, ve kterém je  uplatňována protidrogová 

politika, a musí být doplněny příslušnými opatřeními na straně preventivního a léčebného 

působení. “4 Naproti tomu zdůraznila nutnost „racionální a realistické“ protidrogové politiky 

založené na ověřitelných datech, která se zaměří na splnitelné cíle. Předpokladem takové 

politiky měla být spolupráce na všech úrovních (mezioborová, meziresortní, mezisektorová, 

mezinárodní) a fungující drogový informační systém, „vyhodnocující kvalitativní i 

kvantitativní aspekty rychle se vyvíjející drogové scény. “ Samotná linie vládní protidrogové 

politiky (obsažená v koncepci) však samozřejmě vycházela z filozofie jejích autorů a 

představovala řadu konfliktních opatření, která jen s obtížemi mohla získat podporu např. 

z řad KDU-ČSL.5

Zatímco první koncepce předpokládala rozvoj systému protidrogové politiky, tato již 

věnovala pozornost nástrojům a mechanismům pro jeho podporu a usměrnění, které by měly

3 KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přistup, s. 35.
4 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kap. 3.1.4.
5 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kap. 4.3.
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vést ke zvýšení efektivity tohoto systému (rezortní koncepce, vzdělávání, personální a 

technické posilování, jednotná metodika, společné pracovní skupiny, hodnocení kvality a 

účinnosti, vytváření minimální sítě a zefektivnění financování protidrogových aktivit). 

Zvláštní pozornost pak byla věnována protidrogovému působení na místní úrovni a roli 

neziskového sektoru. Koncepce přijatá v roce 1998 potvrdila úspěšnost decentralizační 

protidrogové politiky zakotvené v první vládní koncepci (působení na místní úrovni) a 

obligatomě předepsala institut protidrogového koordinátora -  nezávislého na ústředí - do 

každého okresu i na každý magistrát. Tento model byl v protikladu k Vackem prosazovanému 

Úřadu pro narkotika, který byl typickým příkladem centralizující koncepce (analogický se 

systémem policie). Úřad by měl v okresech své „pobočky“, které by byly řízeny z centra a 

byly by tak lépe politicky kontrolovatelné.6

Zatímco koncepce z roku 1993 proklamovala rovnost státního i nestátního sektoru, 

nová koncepce kladla důraz na státní sektor a nestátní jej měl pouze doplňovat především tam, 

kde stát nepůsobil. Promítla se zde pravděpodobně určitá nedůvěra v nestátní neziskové 

organizace ze strany ODS. Takovéto znění koncepce si pozdější sociálně-demokratická vláda 

vykládala tak, že není potřeba nestátní sektor příliš podporovat a proto následující koncepce 

opět zdůrazňovala rovnost státního a nestátního sektoru.7

Celkově se zdálo, že kromě dalších problémů (nejasně formulované úkoly, velké 

množství úkolů, nedostatek odborných pracovníků na příslušných ministerstvech nebo jejich 

nezájem o problematiku, vzájemná řevnivost, nedostatek finančních prostředků, slabá úloha 

MPK aj.) jinak dobře zpracované koncepce, představovala hlavní limit jejího plnění právě 

sociálně-demokratická vláda, která vystřídala v létě 1998 vládu Josefa Tošovského. Ta se jí 

necítila být příliš vázána, protože koncept vládní protidrogové politiky vznikal ve vládách 

předchozích. Rychlé střídání vlád v tomto období se tak pravděpodobně promítlo v přijímání 

nesystémových opatření a problematickém plnění stanovených úkolů (viz dále).

3.2.2. Přijetí novely trestního a přestupkového zákona

Jakkoli vládní koncepce nevzbudila příliš pozornosti, o to více se soustředil zájem na 

právě probíhající projednávání novelizace trestního a přestupkového zákona řádu 

v Poslanecké sněmovně PCR, které časově orámovalo projednávání protidrogové koncepce ve 

vládě ČR. Druhé čtení probíhalo 4. února a čtení třetí o devět dní později, 13. února 1998.

6 KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], s. 92.
7 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 5.3.7.
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Na základě usnesení ústavně-právního výboru došlo ve druhém a třetím čtení ke 

společnému projednávání všech předloh, spočívajících na třech hlavních zásadách: zpřísnění 

postihu už v té době platných skutkových podstat trestných činů, zavedení trestnosti držení 

drogy pro svojí potřebu a rozdělení účinnosti novely na dvě časové fáze.1 Ačkoli se mezi 

prvním a druhým čtením změnila vláda, rovněž nový kabinet Josefa Tošovského podpořil 

přijetí novely trestního a přestupkového zákona především s ohledem na mezinárodní 

závazky, v jejichž duchu byla „zpracována navrhovaná právní úprava“. Zároveň odmítal 

některé výtky jeho odpůrců a obhajoval hranici stanovující trestnost držení drog („ množství 

větší než malé“), neboť podle stanoviska vlády trestní zákon bez problémů pracoval
'y

s obdobnými pojmy. Tato podpora posílených represivních opatření vyvolávala kritiku ze 

strany odpůrců zákona, že se vláda odklání od vlastní protidrogové koncepce.

Následující dvě čtení provázela opět emotivně vypjatá atmosféra a zaznívaly obdobné 

argumenty jako ve čtení prvním. Někteří poslanci se na jednu stranu pokusili neúspěšně 

prosadit pozměňovací návrhy, které by odstranily trestnost držení drogy pro sebe (Langer, 

Kupcová), zatímco další naopak žádali trestnost držení jakéhokoli množství drogy (Matulka) 

či alespoň zvýšení pokut za držení „malého množství“ (Krampera). Neuspěl ani Jiří Vacek, 

který od srpna 1996 zastával funkci náměstka ministra obrany Miroslava Výborného, s 

návrhem na nahrazení pojmu „větší než malé množství“ termínem „denní střední dávka 

drogy“. Pavel Bém tuto formulaci považoval za nešťastnější než tu, kterou navrhovala vláda. 

Zatímco na počátku roku 1997 považoval zákon za „ nejlepší matriál, který kdy spatřil světlo 

světa“, o rok později se k němu Bém vyjadřoval o poznání skeptičtěji.4

Novela byla nakonec přijata v poměru hlasů 118:25 a to ve znění téměř totožném, jak 

jej navrhovala vláda. Odpůrci trestnosti držení drog pro vlastní potřebu tedy neuspěli a 

určitým ústupkem pro ně bylo pouze odložení účinnosti § 187a o půl roku na 1. ledna 1999 a 

přijetí doprovodného usnesení Ivana Langra a Petry Bůžkové. Bizková s Langerem 

předpokládali, že při důsledné aplikaci zákona dojde jednak k nárůstu uvězněných a také těch, 

kteří dostanou nařízenou léčbu např. ve formě ochranné léčby, trestu nebo alternativního 

trestu. Jednak žádal Ministerstvo spravedlnosti, aby do účinnosti příslušných ustanovení 

trestního zákona a zákona o přestupcích přijalo opatření vedoucí k navýšení kapacit 

specializovaných oddělení pro výkon trestu odnětí svobod osob závislých na drogách a dále

1 Sněmovní tisk č. 226/2, PSP ČR (1996-1998).
2 Např. Stenografický záznam z jednání Senátu, Cyril Svoboda, 2. schůze, 18.3.1998.
3 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Dalibor Matulka a Pavel Severa, 20. schůze,
4.2.1998. http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/020schuz/s020056.htm.
4 Pavel Bém - Co je  střední dávka drogy?. MF. 16.4.1998, roč. 9, s. 13.
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Ministerstvo zdravotnictví, aby v souvislosti s novelou přijala některá opatření (navýšilo 

lůžkové kapacity pro léčbu drogově závislých, vyhodnotilo probíhající metadonový 

substituční experiment a připravilo pilotní projekt kontrolované preskripce návykových látek 

závislým uživatelům drog). Zmíněné usnesení přispělo rozšíření především substituční léčby.5

Ještě ostřejší diskuze, do které zapojila většina přítomných, proběhla v Senátu 18. 

března 1998 pod silným tlakem veřejného mínění. Stejně jako v Poslanecké sněmovně 

panovala shoda v tom, že drogy jsou problém a ten je třeba řešit. Na to, jakým způsobem, 

však měli jednotliví senátoři odlišný pohled. Odpůrci novely trestního a přestupkového 

zákona, ačkoli mnozí z nich chápali dobrý úmysl vlády, se domnívali, že posílená represe 

povede pouze ke zbytečné kriminalizaci (Pavel Rychecký, Josef Pavlata, Milan Kondr, 

Richard Falbr), která by mohla být faktorem recidivy, k zásahům do soukromého života (Josef 

Pavlata) a pravděpodobně i k ztížení práce protidrogových center a tím i vyššího rizika 

virových onemocnění i sekundární kriminality (Alena Palečková). Dále byla zmiňována 

sporná formulace „malé množství“, které mohla podpořit korupční prostředí (Jaroslav Musial) 

a neschopnost Policie ČR postupovat dle zákona (Jiří Pavlov).

Naproti tomu stoupenci nové právní úpravy (Zdeněk Babka, Jan Koukal, Václav 

Benda) připomínali nekonzistentnost stávajícího zákona, kdy látky pocházející z trestné 

činnosti byly okamžikem prodejem legalizovány (Jiří Šenkýř, Luděk Zahradníček), kdy za 

tehdy platné právní úpravy nebylo možné kontrolovat nelegální obchod s drogami (Milan 

Špaček) a někteří opět zdůrazňovali, že „dobře cílená zákonná represe přináší i výrazný 

faktor prevence“ (František Bartoš). Objevovaly se i věcně chybné argumenty (závazky 

k EU) či emotivně vypjatá hodnocení, kdy byly drogy kladeny na stejnou rovinu jako 

nebezpečí „atomových zbraní“ (Luděk Zahradníček). Ačkoli v diskuzi se zdálo, že měli 

navrch odpůrci zákona, Senát tento zákon nakonec také přijal v poměru hlasů 40:21.6

Pod silným mediálním tlakem však novelu vetoval prezident Václav Havel. Jeho 

mluvčí Ladislav Špaček vysvětloval tento prezidentův krok slovy: „Pan prezident dospěl 

k názoru, že zákon by vedl spíše k postihu obětí, než pachatelů. Byl by to podle něho příliš 

ostrý vpád do systém lidských práv a svobod. Domnívá se, že nebezpečí, která budou 

doprovázet aplikaci novel, by mohla převažovat nad výhodami, které by měly přinést. “7 Přesto 

12. května 1998 Poslanecká sněmovna PČR - přes odpor některých poslanců (Mašek,

5 Usnesení PS PČR č.. 660, PSP ČR (1996-1998). Stenografický záznam zjednání Poslanecké sněmovny PČR: 
Ivan Langer, 20. schůze, 13.2.1998. http://www.psp.ez/eknih/1996ps/stenprot/020schuz/s020316.htm#rll
6 Stenografický záznam z jednání Senátu, 2. schůze, 18.3.1998.
7 Prezident nepodepsal zákon o trestání uživatelů drog. MF. 7.4.1998, roč. 9, s. 2.
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O f v
Langer) -  přehlasovala v souladu s čl. 50 odst. 2 Ústavy CR veto prezidenta republiky z 6. 

dubna 1998.9 Na jednu stranu neuspěli ti, kteří požadovali kriminalizaci jakéhokoli množství 

drogy a dle výsledků hlasování je zřejmé, že se spokojili alespoň s vládním návrhem. Proti 

nebyl žádný z přítomných poslanců KDU-ČSL (Libor Ambrozek se zdržel hlasování) a SPR- 

RSČ a pouze 2 komunisté. Přehlasováni však byli i ti, kteří odmítali kriminalizaci držení 

drogy pro vlastní potřebu (většina poslanců ODA a US a někteří za ČSSD a ODS).10

S účinností od 1. ledna 1999 se do té doby tolerované držení drog pro vlastní potřebu 

stalo podle zákona č. 112/1998 Sb. trestným činem, přičemž hranice naplňující skutkovou 

podstatu trestného činu byla formulována bez konkrétní specifikace jako množství "větší než 

malé". V případě "malého množství", se jednalo o přestupek, tj. administrativní delikt, o němž 

rozhodoval správní orgán, který za něj mohl uložit pokutu do výše 15 tisíc Kč bez možnosti 

odnětí svobody. Pokud byla tato hranice překročena, hrozilo pachateli potrestání odnětím 

svobody až na dva roky nebo peněžitý trest a v případě, že se jednalo o spáchání uvedeného 

trestného činu ve „větším rozsahu“, který -  ač se v § 187 objevil již novelou č. 175/1990 Sb. 

-  rovněž nebyl zákonem přesněji specifikován, mohl strávit až 5 let za mřížemi.11 Nutno 

podotknout, že zatímco Česká republika udělala krok k trestnosti držení drog pro vlastní 

potřebu, změny v legislativě zemí EU přistupovali k této problematice v principu opačně. 

Nicméně na druhou stranu je třeba říci, že přechovávání drog pro vlastní potřebu bylo trestné 

téměř ve všech zemích EU (viz výše).

3.2.3. Důsledky legislativní změny

Jakkoli byly obdobné diskuze v západní Evropě v podstatě běžné, v České republice se 

jednalo o nový jev. Bylo to poprvé, co se otázka komplexního řešení drogové problematiky 

dostala do centra zájmu politiků ze všech politických stran (nejen KDU-ČSL) a ti otevřeně 

prezentovali svoje stanoviska. K vyhrocování názorů dopomohl především velký mediální a 

společenský zájem o danou oblast a poprvé se do diskuze o drogové problematice zapojil i 

prezident republiky. V období vládní krize, rychlého střídání vlád a napjaté předvolební

8 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Ivan Mašek, 25. schůze, 12.5.1998.
http://www.psp.ez/eknih/1996ps/stenprot/025schuz/s025009.htm#r3. Stenografický záznam z jednání 
Poslanecké sněmovny PČR: Ivan Langer, 25. schůze, 12.5.1998.
http://www.psp.ez/eknih/1996ps/stenprot/025schuz/s025010.htm#r2.
9 Usnesení PS PČR č. 777, PSP ČR (1996-1998).
10 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Ivan Mašek, 25. schůze, 12.5.1998. 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/025schuz/s025010.htm
11 Zákon č. 112/1998 Sb., § 187a. Zákon č. 200/1990 Sb., § 30 odst. 1 písm j). NOŽINA, Miroslav. Svět drog v 
Čechách, s. 280.
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atmosféře však v dané problematice hrálo roli především osobní přesvědčení než striktně 

stranická příslušnost. Všechny parlamentní demokratické strany (s výjimkou KDU-ČSL) byly 

rozděleny a jejich postoje k řešení drogové problematiky nebyly doposud jednoznačně 

artikulovány. Zatímco většina zákonodárců obou větších stran (ČSSD, ODS) podporovala 

vládní předlohu trestního a přestupkového zákona, většina zákonodárců z dvou menších stran 

(ODA, poslanecký klub nové US) bylo naopak proti.1 V podstatě se však dá říct, že odlišné 

názory poslanců a senátorů většiny demokratických parlamentních stran sledovaly hledání 

vlastní rovnováhy v rámci „ vyvážených přístupů nikoli zásadní změnu směru protidrogové 

politiky. Koncept protidrogové politiky založené na třech základních pilířích nebyl 

zpochybněn a požadované změny měly dle jejich názorů vést spíš k zefektivnění systému, než 

k jeho změně. Méně už se toto dá říci o KDU-ČSL, která tradičně zpochybňovala oprávněnost 

oblasti léčby a minimalizace rizik a mnozí její představitelé zastávali silně prorepresivní 

postoje. Tomáš Zábranský říká, že to bylo také poprvé, kdy někteří její představitelé veřejně 

zpochybnili závěry odborných studií a oprávněnost některých preventivních aktivit (Severa)2 

a zároveň přišli i se závažnými nepodloženými obviněními některých odborníků z toho, že 

„ohlupují naší mládež“ (František Bartoš)3 nebo byli podporováni „mafií z amerických 

univerzit, kde oni studovali. “4 Postoj zákonodárců KSČM a SPR-RSČ zůstal konstantní a 

zcela evidentně směřoval k vychýlení systémové rovnováhy ve prospěch represe. Důvody 

těchto postojů jsem zmiňoval již v předchozích kapitolách a díky trvale opoziční roli se 

jednalo spíše o proklamovaný nesouhlas s vládní politikou než o nabídku racionálních a 

zodpovědných řešení.

Zmíněná diskuze také potvrdila, že otázky týkající se drog nepředstavují pouze 

odborný problém, ale spíše morální dilema, ve kterém se střetávaly argumenty ze širokého 

spektra lidských profesí a prostor dostávaly zásadní otázky moderní společnosti. Právo na 

svobodu a volný pohyb zde narážel na problémy bezpečnosti občanů, koncepce založené na 

léčbě a sociálních opatřeních se střetávaly s moralisticky založenými politikami. Na jedné 

straně stálo přesvědčení, že problém užívání drog vychází z osobnostního deficitu uživatelů 

nebo v důsledku strukturálních nerovností (sociálně znevýhodněné skupiny) a proto je 

žádoucí usilovat především o léčbu a integraci do společnosti (aboliční přístupy), na druhé, že 

trestná činnost je důsledkem drogové závislosti a uživatele drog se nechovají v souladu

1 http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/025schuz/s025010.htm#r4
2 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Pavel Severa, 12. schůze, 10.7.1997. 
http://www.psp.ez/eknih/1996ps/stenprot/012schuz/s012072.htm#r3
3 Stenografický záznam z jednání Senátu, František Bartoš, 2. schůze, 18.3.1998.
4 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.
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s široce respektovanou morálkou a proto je na místě vystavit je postihu nebo je podrobit 

nucené abstinenční léčbě.5 Průběh diskuze o novele trestního zákona tak nelze redukovat 

pouze na otázku trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu, ale je nutné ho zasadit do těchto 

širších souvislostí, které ve svém důsledku vedly ke stále ostřejšímu vyhraftování dvou skupin 

politiků, pro než se začalo s větší intenzitu používat označení tzv. liberálové a tzv 

represionisté. Jednalo se o poněkud zjednodušené a nepříliš přesné zařazení politiků do 

názorových proudů ve vztahu k novému zákonu. Obecně tak bylo používáno označení 

„ liberál“ i pro ty politiky, kteří v drogové problematice příliš liberální postoje neměli.

Tomuto vyhraňování politiků napomohl i fakt, že ve vztahu k přijaté novele 

neexistovala shoda ani mezi odbornými složkami působících v oblasti prevence, léčby a 

represe. Ačkoli návrh novely zákona byl předložen vládou, dočkal se kritiky jak ze strany 

okresních protidrogových koordinátorů (viz jejich dopis adresovaný vládě), tak i sekretariátu 

MPK, který měl jako výkonná složka státní správy realizovat vládní nařízení a zákony.6 Tato 

kritika však neměla plnou oporu všech odborných složek MPK a odhalila další limity systému 

koordinace na úrovni vládní protidrogové komise. Se stanoviskem vlády se ztotožnila 

především Národní protidrogová centrála a Jiří Komorous v médiích obhajoval nezbytnost 

kriminalizovat držení drogy pro vlastní potřebu a zvýšit zpřísnit tresty za drogové trestné
• 7 v •činy. Rovněž spor mezi odborníky, podílející mi se na realizaci protidrogové politiky, nebyly 

v zahraničí neobvyklé a odrážel „ různé formy profesní 'o p tiky jim iž  je  problém nazírán. “ 

(problém sociální, problém veřejného zdraví, problém trestně-právní aj.) Pravděpodobné je 

také to, že zmíněná názorová neshoda mate veřejnost a přispívá k vyšší angažovanosti 

politiků v protidrogové problematice, jak nasvědčuje tento příklad.8

Zajímavý může být v tomto ohledu i fakt, že parlament přijímá nebo pozměňuje celou 

řadu zákonů dotýkajících se drogové problematiky (celní zákon, zákon o Policii ČR, zákon o 

návykových látkách, zákon o výkonu vazby, zákon proti legalizaci výnosů proti trestné 

činnosti apod.). Ani jeden z nich však nevyvolal diskuzi podobné této a v podstatě všechny 

návrhy byly plně akceptovány napříč parlamentními stranami jako efektivní nástroje pro 

regulaci drogové problematiky a pokud byly kritizovány, tak především pro formální 

nedostatky. Rozšíření pravomocí represivních složek, zefektivnění administrativní kontroly

5 Např. RADIMECKÝ, Josef. Teorie konstrukce drogové politiky. Adiktologie [online]. GRÓNSKÝ, L., 
LANGER, I., MRAVČÍK, V., ZÁBRANSKÝ, T. Racionální protidrogová politika.
6 ...ale bohužel dosti nešťastnou, míní Pavel Bém MF. 20.6.1997, roč. 8, s. 4. Srovnej s Interpelace poslance 
Pavla Severy na předsedu vlády Miloše Zemana ze dne 6.4.2000. PS PČR (1998-2000) 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/s024122.htm.
7 MF, 29.7.1997. Policie kritizuje soudy za nízké tresty za drogy, s. 3. MF, 20.6.1997. Novela nám dá zbraň proti 
drogám, tvrdí Komorous..., s. 4.
8 RADIMECKÝ, Josef. Význam „hráčů“ na vývoj „drogové arény“, Adiktologie [online].
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nebo zvýšení sankcí za závažné drogové trestné činy bylo samozřejmě všeobecně 

akceptované.

3. 3. Vláda Miloše Zemana

3.3.1. Volby do Poslanecké sněmovny

Krátce po přijetí kontroverzního zákona proběhly volby do Poslanecké sněmovny 

PČR. Volební programy vyhrocenou diskuzi z médií i parlamentních lavic reflektovaly pouze 

částečně. Největší pozornost drogové problematice ve svém volebním programu věnovala 

opět KDU-ČSL, která ztotožnila „expanzi drog“ s přímým ohrožením budoucí generace a 

nárůstem organizovaného zločinu v ČR. K řešení negativního vývoje navrhovala osmibodový 

program, který byl programu z roku 1996 podobný a o něco propracovanější. Základem byl 

opět důraz na efektivní represi a primární prevenci. V oblasti represe bylo požadováno 

důsledné dodržování mezinárodních smluv, včetně trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu.

V oblasti primární prevence pak KDU-ČSL zaměřila svojí pozornost na vyškolení většího 

počtu učitelů v protidrogové prevenci a podpoře nespecifických protidrogových programů 

(výstavba veřejně přístupných hřišť apod.), které získaly v následujících několika letech 

vysokou podporu napříč politickým spektrem (viz níže). Léčba uživatelů drog v konceptu 

KDU-ČSL byla marginalizována (požadavek na zřízení léčebných zařízení pro děti mladší 15- 

ti let) a požadavek zavedení systému akreditací protidrogových programů byl adresován 

pouze nestátním organizacím, zatímco vládní protidrogová koncepce počítala sjeho 

uplatněním i u institucí veřejné správy. Celý systém pak měl být (stejně jako podle volebního 

programu z roku 1996) koordinován Úřadem pro narkotika -  samostatným ústředním 

orgánem státní správy (tedy úřadem na úrovni ministerstva).1

Tradičně v drogové problematice velmi represivně naladěná SPR-RSČ nepřijala před 

předčasnými volbami do sněmovny nový volební program a zároveň se nedala čekat ani 

změna postojů k drogové problematice (to posléze potvrdil i Návrh nového programu SPR- 

PSČ z roku 1999, který požadoval zákaz všech drog a spolků, které je propagují a zopakoval 

bod č. 2 z protidrogových zásad předchozího Programu bezpečnostní politiky).2 Strana po 

rasově nenávistné volební kampani, která byla doprovázena finančními nesrovnalostmi a

1 Průvodce politikou KDU-ČSL (1998), oddíl „Drogy“. Srovnej s Koncepce a program protidrogové politiky na 
období 1998-2000, kap. 5.3.
2 Návrh nového programu SPR-RSČ (1999), oddíl „Výchova mládeže bude vedena v národním duchu“ a oddíl 
„Bezpečnost, priorita SPR-RSČ“.
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odchodem mnoha členů, nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké 

sněmovny PČR a do Senátu na podzim 1998 ani nekandidovala. Po dalších problémech a 

uvalení konkurzu na SPR-RSČ se strana transformovala v Republikány Miroslava Sládka -  

stranu se zcela zanedbatelnou voličskou základnou. KSČM se ve svém volebním programu 

vyjadřovala k drogové problematice pouze okrajově a především ji ztotožňovala s kritikou 

vlády a celého systému.

Volební programy ODS, US a ČSSD byly ve srovnání s KDU-ČSL stručnější a 

zároveň v oblasti řešení drogové problematiky vyváženější. Dosavadní parlamentní ODA 

volební program vůbec nepřijala a s odůvodněním, aby nebyly tříštěny hlasy pro pravici, do 

Poslanecké sněmovny vůbec nekandidovala. Na parlamentní úrovni jí po roce 1998 

zastupovalo pouze několik Senátorů. ODS v souvislosti s protidrogovou politikou 

zdůrazňovala ve svém volebním programu „Hlavu vzhůru“ její „vyváženost, cílenost a 

efektivitu “, přičemž požadovala efektivní postup bezpečnostních složek a zároveň zpřísnění 

trestů za šíření drog. Na druhou stranu ale odmítala neúměrné zveličování drogové 

problematiky a nevyvážený represivní přístup, který by mohl vyvolat v mladé generaci pocit 

odcizení. V tomto ohledu je možné konstatovat určitý posun oproti programu předchozímu.4 

Překvapivě stručná byla ve svém volebním programu nová parlamentní strana -  Unie 

svobody. Řešení drogové otázky viděla v efektivním potírání výroby a šíření drog a velmi 

obecně formulované podpoře rodiny, která by měla problémy s užíváním drog eliminovat.5 

Ani ČSSD se k této problematice tradičně příliš nevyjadřovala a ukazovala, že její stanovisko 

není výrazně profilované.

Ve volbách zvítězila právě ČSSD, která v srpnu 1998 vytvořila menšinovou vládu 

Miloše Zemana, podporovanou ODS na základě tzv. opoziční smlouvy. Ve svém 

programovém prohlášení, které bylo v této otázce v podstatě totožné s volebním programem, 

zmiňovala otázku drog pouze okrajově v oddílu Vnitřní bezpečnost. Vláda zde zdůraznila, že 

bude postupovat proti obchodu s drogami se vší rozhodností a přijme za tím účelem i 

příslušné zákony. K otázce protidrogové prevence a léčby nebo kontroverzní otázky trestnosti 

držení drogy pro vlastní potřebu se však vůbec nevyjadřovala.6 Tato nevyhraněnost se 

projevila i v praktické realizaci protidrogové politiky. Sociálně-demokratická vláda kn í 

nezaujala jednoznačné stanovisko. Na jednu stranu se necítila být příliš vázána vládní

3 Volební program KSČM „Jiní o lidech, my s lidmi“ (1998). Srovnej s Zpráva UV KSČM o činnosti KSČM 
v období po IV. sjezdu v Liberci, oddíl „Ekonomická, sociální a politická situace.“
4 Volební program ODS -  „Hlavu vzhůru“, oddíl „Bezpečný stát“ a oddíl „Rodina: nabídka pro čtyři generace“.
5 Volební program Unie svobody (1998), oddíl „Vnitřní bezpečnost“.
6 Programové prohlášení vlády Miloše Zemana (1998), oddíl 4.4.1. „Bezpečnost“
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protidrogovou koncepcí (ta byla vypracována předchozími vládami, ve kterých ČSSD neměla 

zastoupení), omezila pravomoci vládní protidrogové komise a někteří její členové otevřeně 

podpořili iniciativy, které byly ve zjevném nesouladu s oficiální vládní linií. Na druhou stranu 

vláda projevila odhodlání zabývat se kontroverzní novelou trestního a přestupkového zákona 

č. 112/1998 Sb.

3.3.2. Nejednotná vládní protidrogová politika

Již několik měsíců po volbách provedla Zemanova vláda první důležitou změnu 

v organizaci protidrogové politiky -  usnesení vlády č. 719, ze dne 4. listopadu 1998, o změně 

usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 208. Na první pohled malý zásah do Statutu MPK, 

znamenal podle některých pozorovatelů značné snížení autority Komise. Konkrétně se jednalo 

o převedení zodpovědnosti za protidrogovou politiku z předsedy vlády na výkonného 

místopředsedu MPK, zpravidla ministra bez portfeje, ačkoli formálně v čele Komise zůstával 

nadále předseda vlády. Postu výkonného místopředsedy se ujal ministr Jaroslav Bašta, který 

se v drogové problematice téměř neangažoval a jehož postoje byly nejasné.1 Krátce po tomto 

usnesení vlády opustil pozici šéfa sekretariátu MPK Pavel Bém, oficiálně proto, že se ucházel 

o funkci starosty Prahy 6. Přesto se z i z jeho slov dalo vypozorovat, že za odchodem se 

skrývaly i důvody politické, především jeho členství v ODS: "Ministři předminulé vlády mi 

poměrně velmi důvěřovali, ministři minulé vlády mi relativně důvěřovali, ministři této vlády 

mně velmi obtížně mohou důvěřovat. Mám jinou představu o fungování světa - a ač má být 

tato funkce odborná, podpora ministrů je  rozhodující. "2 Jeho nástupcem se stal nestraník 

Josef Radimecký. Bývalý ředitel děčínské terapeutické komunity pro uživatele drog však 

představoval jistotu, že linie prezentovaná sekretariátem MPK za Béma se i za nového vedení 

příliš nezmění.3 O oslabování úlohy podle některých politiků příliš „liberálního“ sekretariátu 

svědčil i fakt, že docházelo k postupnému úpadku funkce exekutivního šéfa vládní 

protidrogové komise. Zatímco Kamil Kalina zastával politicko-odbomou funkci výkonného 

místopředsedy MPK, která byla na úrovni náměstka ministra a Pavel Bém byl generálním 

sekretářem MPK a zároveň členem týmu poradců předsedy vlády, Josef Radimecký byl pouze 

ředitelem jednoho ze sekretariátu komisí při Úřadu vlády a podléhal sekretariátu ministra

1 Usnesení vlády č. 719/1998, příloha č. 1, čl. 3 odst. 3.
2 Šéf protidrogové komise Pavel Bém odchází. MF. 10.11.1998, roč. 9, s. 2.
3 Např. Drogy jsou realitou, říká Bémův nástupce. MF. 11.11.1998, roč. 9, s. 2.
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Bašty. Tento pokles autority však neznamenal, že by se Radimecký nedostával do konfliktů 

s ministry vládní ČSSD i s následujícími vládami.

Pokles autority MPK potvrdily i další kroky vlády. V roce 2000 se výkonným 

místopředsedou MPK stal ministr Karel Březina, který deklaroval podporu spíše represivnímu 

modelu protidrogové politiky, která příliš nekorespondovala s vládní protidrogovou strategií. 

Především odmítal jakýkoli tlak na liberalizaci či dekriminalizaci tzv. měkkých drog 

s odůvodnění, že by to byl pouhý ústupek problému. Nicméně jeho další názory na 

komplexnější řešení drogové problematiky nebyly příliš čitelné a daly se odvozovat pouze 

z některých jeho kontroverzních kroků (např. podpora sdružení Rodiče proti drogám, které 

žádalo radikální změnu vládní protidrogové politiky a extrémní zpřísnění trestů za nakládání s 

drogami).4 Nad to se nepodařilo realizovat některé systémová opatření, které by zefektivnila 

práci Komise. Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000 obsahoval 

návrhy nástrojů k posílení role Mezirezortní protidrogové komise i jejího sekretariátu 

(centrální databáze programů dotovaných ze státního rozpočtu, povinnost poskytovatelů 

služeb předkládat koordinátorům roční hodnotící zprávu o programu a metodiky, sjednocení 

dotačních postupů resortů koordinovaných sekretariátem, zavedení akreditací kvality 

poskytovaných složek a manuály hodnocení kvality a efektivity služeb), ale ty byly splněny 

pouze v prvních dvou případech.5

Tento pokles autority vládní protidrogové komise a personální obsazení některých 

příslušných resortů limitovalo efektivní činnost MPK. Především Ministerstvo vnitro zřetelně 

oslabovalo svoje vazby na Mezirezortní protidrogovou komisi a postupně začalo prosazovat 

vlastní linii protidrogové politiky. Patrné to bylo již za ministra Václava Grulicha, jehož 

jedním z náměstků se stal i Jiří Vacek (tehdy již člen KDU-ČSL). V této souvislosti se opět (a 

naposledy) začalo hovořit o zrušení MPK a možnosti zřízení Úřadu pro narkotika, jehož 

šéfem by měl být právě Vacek. Vacek následně spolupracoval i s výkonným místopředsedou 

MPK Jaroslavem Baštou.6 Poté, co se stal v dubnu 2000 ministrem Stanislav Gross, byla tato 

linie již daleko zřetelnější. Ministerstvo vnitra a Gross osobně podpořil některé aktivity, které 

narážely na odpor MPK (podpora radikálního sdružení Rodiče proti drogám) a zároveň 

vytrvale prosazoval posílení pravomocí Národní protidrogové centrály.7 NPC (za plné

4 Např. Ministři začali podporovat radikální odpůrce drog. LN. 16.11.2000, roč. 13, s. 2. Kotel. NOVA TV. 
8.6.2000. Srov. s Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Karel Březina, 43. schůze, 
12.12.2001. http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/s043334.htm.
5 Koncepce a program protidrogové politiky na období 1998-2000, kapitola 6.3.1. Výroční zpráva o stavu a 
vývoji ve věcech drog v ČR za rok 2000, s. 16.
6 Boj proti narkotikům by mohl vést Grulichův poradce Vacek. MF, 18.8.1998, roč. 9, s. 2.
1 Ministři začali podporovat radikální odpůrce drog. LN. 16.11.2000, roč. 13, s. 2.
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podpory Ministerstva vnitra) se zároveň stále kritičtěji vyjadřovala k protidrogové politice 

reprezentované sekretariátem MPK. Její šéf Jiří Komorous shrnul v článku Argumenty aneb 

NE drogové liberalizační lobby v České republice představu o účinné protidrogové politice, 

která se značně odlišovala od vládní protidrogové koncepce, ačkoli protidrogová centrála 

zůstávala formálně součástí MPK. Komorous varoval před vytvářením prostředí „přátelského 

drogám“ a před sílícím tlakem na legalizaci či dekriminalizaci některých drog, která je 

financována blíže nespecifikovaným „liberalizační lobby“. Tento trend by dle jeho slov mohl 

vést ke zvýšeným sociálním nákladům a dalším negativním důsledkům. S odkazem na závěry 

Výboru OSN pro mezinárodní kontrolu drog (INCB) a praxi v USA proto požadoval 

redefmici oficiálního cíle protidrogové politiky ve smyslu OSN -  „společnost bez drog“ a 

tomu podřídit veškerou činnost, včetně financování protidrogových aktivit. Za jedno 

z účinných opatření považoval i postih za držení drog pro vlastní potřebu, neboť sami 

uživatelé drog se přímo podílí na nelegálním obchodu. Stejně jako MPK sice mluvil o 

vyváženém přístupu, který však v jeho argumentaci měl být založen pouze na dvou základních 

pilířích -  represi a primární prevenci. Ostatní přístupy měly být pouze doplňkové, či chybět 

úplně (některé programy z oblasti minimalizace rizik). Otevřeně tedy podporoval represivní 

model protidrogové politiky, jehož oprávněnost podkládal informacemi o údajném selhávání 

vládní protidrogové politiky. Obdobná stanoviska zastával i Stanislav Gross. Tehdejší 

ministr vnitra se již několik let profiloval jako nej viditelnější zastánce represivního modelu 

protidrogové politiky v ČSSD. Gross odmítal jakoukoli liberalizaci a rozdělování drog na tzv. 

měkké a tzv. tvrdé a naopak požadoval posílení zákonné represe (viz níže).

Rovněž i někteří další členové vlády, zastoupení v Mezirezortní protidrogové komisi, 

měli výhrady k oficiální linií vládní protidrogové politiky. Sám předseda MPK Miloš Zeman 

se přikláněl spíše k posílení její represivní složky.9 A nedůvěra k uloženým úkolům byla 

patrná i na ministerstvu zdravotnictví (Marie Součková) či ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy (Eduard Zeman). Resort zdravotnictví se stavěl značně rezervovaně k některým 

opatřením z oblasti minimalizace rizik, které požadovala vládní protidrogová strategie. Resort 

školství nejenže poskytl dotaci kontroverznímu časopisu Závislost a my, vydávanému Jiřím 

Vackem10, ale především přenesl primární prevenci na odbor pro mládež (čímž snížil 

důležitost protidrogové prevence) a ve své rezortní protidrogové koncepci se značně odchýlil 

od vládní koncepce protidrogové politiky (do její přípravy pravděpodobně negativně zasáhly i

8 KOMOROUS, Jiří. Agrumenty aneb NE liberalizační lobby v České republice. Policista (2000), roč. 3, č. 2.
9 Odpověď Miloše Zemana na ústní interpelaci poslance Pavla Severy ze dne 6.4.2000. PS PČR (1998-2002).
10 Závislost říká: Drogy jsou hnus. MF. 22.4.2000, roč. 11,. s. 1.
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různé politicko-úřednické změny uvnitř resortu školství). Koncepce prevence zneužívání 

návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT 

(1998-2000), která byla realizována v praktické rovině v rámci tzv. „Minimálních 

preventivních programů “ (MPP) sklidila kritiku ze strany sekretariátu MPK pro nekvalitnost 

a nesystémovost, které výrazně zbrzdilo realizaci primárně preventivních aktivit ve školství.11

Nejasný směr vládní protidrogové politiky a zároveň obsahová a finanční náročnost 

některých úkolů vedl také pravděpodobně k problémům v plnění vládní protidrogové 

koncepce, na jejímž vypracování se Zemanova vláda nepodílela. Zřetelně to bylo vidět 

především v oblasti primární prevence a léčby a resocializace uživatelů drog a to přesto, že se 

dařilo některé úkoly vyplývající z protidrogové koncepce plnit (vydefinování „minimální 

sítě“ péče o závislé uživatele drog a její rozšíření o některé chybějící či nedostatečně zajištěné 

modality, rozšiřování a zkvalitňování Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality, rozšiřování kapacit pro diferencovaný výkon trestu ve vězeňství, experimentální 

projekt tzv. bezdrogových zón ve věznicích, vznik tří modelových pracovišť probační a 

mediační služby, vznik speciálních pracovních skupin, zvyšování odborné úrovně, přijetí 

zákona o ochraně veřejného zdraví apod.). Obecně se dá říci, že až na výjimky byly 

preventivní, léčebné i resocializační programy dostupné a dostatečně strukturované.12

Naopak jako slabá stránka byla označována jejich nízká efektivita, která byla 

způsobena jednak neexistencí kvalitní legislativy a také tím, že nebyly přijaty tzv. minimální 

standardy služeb a nepodařilo se ani zavést do praxe systém akreditací a licencí, které měly 

garantovat kvalitu a efektivitu preventivních, léčebných a resocializačních programů.13 

Příslušné resorty se sice na jejich vypracování podílely již od roku 1996, ale tato práce se 

neúměrně prodlužovala. Josef Radimecký vtom  spatřoval zjevný rozpor mezi státním a 

nestátním sektorem. Zatímco nestátní organizace si údajně od zavedení standardů služeb a 

systému akreditací a licencí slibovaly finanční jistotu a stabilizaci podmínek pro svojí činnost, 

státní programy zájem neměly, neboť dostávaly peníze přímo od svých zřizovatelů nebo 

zdravotních pojišťoven bez ohledu na kvalitu a efektivitu jejich služeb. Tento nedostatek se 

odrážel v kolísavé kvalitě realizovaných programů, které byly ještě umocněny značnou 

nestabilitou, krácením finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním organizacím (viz 

níže) a nejednotností dotačních postupů resortů koordinovaných sekretariátem vládní

11 MIOVSKÝ, M., KUBŮ, MIOVSKÁ L. Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek 
v ČR. Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3 s. 290.
12 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 16-28. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve 
věcech drog za rok 2000, s. 6.
13 Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, úkol č. 52 a 74. Národní strategie protidrogové politiky na období 2001- 
2004, příloha, s. 2-3.
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protidrogové komise. Přesto se podařilo od roku 1999 účinněji přidělovat finanční prostředky 

na programy protidrogové politiky na místní úrovni. Důvodem byla jednak povinnost všech 

poskytovatelů služeb, kteří žádali o dotaci, předkládat výroční zprávy o činnosti programů a 

také centrální databáze projektů a programů protidrogové politiky financovaných formou 

dotací ze státního rozpočtu, která měla zabraňovat duplicitnímu financování.14

V oblasti represe se zdálo být plnění vládní koncepce úspěšnější. Vznikly nové 

pracovní skupiny, byla zefektivňována mezirezortní i mezinárodní spolupráce a průběžně byla 

navyšována odborná příprava pracovníků příslušných složek. Tomu napomohlo i přijetí 

zásadních metodických pokynů (Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 

3/2000 ze dne 20. března 2000, jímž se upravuje způsob zřizování a obsazování specializací u 

státního zastupitelství, Metodický pokyn ředitele odboru Boje proti podloudnictví GŘC, 

kterým je upraven postup celníků v boji proti omamným a psychotropním látkám, závazný 

pokyn Policejního prezidenta ČR č. 12 a č. 39) Výsledkem byl kontinuální nárůst počtu 

stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob i stoupající množství zachycených drog. Jako 

slabé stránky definovala Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 

nedostatečné nástroje v boji proti organizovanému zločinů, nedostatečný počet odborných 

pracovníků a technického vybavení a málo efektivní využívání alternativních trestů.15

3.3.3. Vláda a otázka novelizace „drogové“ legislativy

Ačkoli provedla některá opatření, která snižovala autoritu vládní protidrogové komise, 

a někteří její členové se necítili být vázáni úkoly vyplývajícími z protidrogové koncepce, 

rozhodla se vláda zabývat efektivitou zákona č. 112/1998 Sb. Vláda si byla vědoma 

kontroverze s jakou byl nový zákon ve společnosti přijímán a v zájmu předejití 

neočekávaným důsledkům zadala ministru spravedlnosti úkol vypracovat materiál, který 

danou problematikou vyhodnotí. Tento dokument, nazvaný Analýza negativních dopadů 

novelizace trestního zákona (drogová kriminalita) s návrhy na opatření, předložený 

ministrem Otakarem Motejlem, přijala dne 27. srpna 1998. Zpráva byla poměrně kritická 

k autorům novely a přiměla vládu, aby se touto otázkou dále zabývala. Ministr Motejl ve 

zprávě mj. konstatoval: „Samotný trest za držení drog patrně není schopen odstranit příčinu

14 Radimecký, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].. Odpověď 
předsedy vlády Miloše Zemana na interpelaci poslance Pavla Severy ze dne 6.4.2000. 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/s024122.htm. Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2001-2004, příloha IV, s. 3.
15 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, příloha č. IV, s. 4-5. Výroční zpráva - Situace v 
oblasti drog v České republice v roce 2002..
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spáchání takového trestného činu (návyk na drogy) a nemá ani natolik odstrašující účinek, 

aby se odsouzený sám podrobil léčbě. Naopak lze předpokládat, že závislí jedinci budou 

častými recidivisty, takže jim  budou postupně ukládány nepodmíněné tresty. Zvýšená represe 

také povede ke snaze toxikomanů všemožně svoji závislost utajit a budou se bát vyhledat 

odbornou pomoc." Počet odsouzených a uvězněných za užívání drog se pak podle Motejla 

mohl pohybovat v řádu desítek tisíc a to by značně zatížilo státní výdaje na justici a vězeňství. 

Výkonný místopředseda MPK Jaroslav Bašta v kontextu zveřejnění této zprávy prohlásil: 

„ Vyděsila mě analýza možných negativních dopadů, kterou vypracovalo ministerstvo 

spravedlnosti. Kdyby byl podobný materiál k dispozici před hlasováním parlamentu, nevím, 

jak by novela dopadla. “l

Na základě toho akceptovala Meziresortní protidrogová komise záměr vlády ČR 

vědecky analyzovat dopady (zdravotní, sociální, justiční, ekonomické) přijaté legislativní 

intervence - Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (PAD). Iniciace a 

financování takto rozsáhlého výzkumu, který měl zhodnotit dopady určitého politického 

rozhodnutí, představovalo poměrně nestandardní krok vlády ČSSD. Výsledky dvouletého 

výzkumu byly zveřejněny v roce 2001 souhrnnou závěrečnou zprávou. Ta konstatovala, že 

zavedení trestnosti držení drog pro vlastní potřebu, kdy drogy nebyly rozlišeny podle míry 

jejich zdravotních a společenských rizik, je z ekonomického a společenského hlediska 

dlouhodobě neefektivní, přičemž se jednalo vletech 1999 a 2000 o zbytečně vynaložených 

nejméně 37 mil. Kč na trestní procesy s pachateli podle § 187a. Přínosy, které předkladatelé 

od zavedení trestnosti držení drog očekávali - tj. snížení dostupnosti drog, snížení užívání 

nezákonných drog, snížení přírůstku nových případů užívání nezákonných drog, 

zastavení nárůstu negativních ukazatelů a žádné nové společenské náklady - se dle výzkumu 

ve sledovaném období nenaplnily a naopak došlo k pokračování negativních trendů. Nicméně 

příčinu tohoto vývoje také pravděpodobně nebylo možné hledat v souvislost s novelou 

trestního zákona. Nejspíš i díky tolerantnímu postoji policie a silnému mediálnímu tlaku se 

nepotvrdily ani katastrofické předpovědi některých odpůrců novely o masivním 

pronásledování uživatelů drog a „trestnost držení omamných a psychotropních látek pro 

vlastní potřebu byla v prvních dvou letech účinnosti předmětné novely tr. zákona prosazována 

jen velmi výběrově, náhodně nebo příležitostně“, zejm. pokud jde o uživatele konopných

1 Analýza negativních dopadů novelizace trestního zákona. Ministr Motejl upozornil kabinet na rizika 
protidrogových novel. MF. 17.9.1998, roč. 9, s. 2. Protidrogová komise hodlá sledovat úspěšnost novely o 
drogách v praxi. MF, 8.12.1998, roč. 9, s. 4.
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/ 1  2 * v  olátek. Podle závěrů PADu tedy neznamenala novelizace na drogovou scénu žádný praktický 

dopad a nad to se jednalo o intervenci s „nulovými výnosy, ale nenulovými náklady. “3 Tyto 

výsledky vyvolaly negativní reakce některých politiků, kteří závěry PAD odmítli akceptovat 

(viz níže).

K částečně odlišným závěrům dospělo Nejvyšší státní zastupitelství, jak vyplývá z 

„ Výpisu ze zprávy NSZ o činnosti státního zastupitelství v roce 2000 “ a především ze 

„Zvláštní zprávy o poznatcích k aplikaci novely trestního zákona č. 112/1998 Sb., zejména 

skutkové podstaty trestného činu podle § 187a trestního zákona“ ze dne 10. června 2002. 

Tento dokument sice na jednu stranu poukazoval na nepřiměřeně vysoké náklady a rozpornost 

a závažné obtíže při aplikaci § 187a trestního zákona v praxi, vzhledem kmalé společenské 

nebezpečnosti tohoto trestného činu. Na druhou stranu ale zastával názor, že by zavedení 

beztrestnosti držení drogy pro vlastní potřebu pouze nahrávalo dalšímu šíření užívání drog i 

související kriminality. Podle NSZ se tedy nová úprava v podstatě osvědčila -  mj. i díky 

vydání pokynu obecné povahy NSZ č. 6/2000, který sjednotil praxi při posuzování množství 

držené drogy (viz níže) -  a nedocházelo ani ke zbytečnému kriminalizování uživatelů drog, 

kterého se odpůrci novely obávaly.5

Tento rozpor v hodnocení nové legislativní úpravy však nebyl ojedinělý. Laická i 

odborná veřejnost se rozdělila na dva tábory. Na jedné straně stáli odpůrci zákona č. 112/1998 

Sb. (tzv. represionisté), kteří argumentovali tím, že došlo ke zbytečné kriminalizaci jinak 

bezúhonných občanů, projevila se tendence ke komercializaci šíření konopných látek, došlo k 

prolínání trhů s „ tvrdými “ drogami i k poklesu důvěry v léčebná centra v souvislosti se 

zásahy především městské policie a s tím spjaté prohlubující se sociální stigmatizace 

uživatelů a rizikovost jejich chování. Navíc podle nich medializace jednotlivých případů často 

působila odstrašujícím způsobem nikoli však ve smyslu zanechání nežádoucího jednání, ale 

ve smyslu větší obezřetnosti a důmyslnějších způsobů, jak snížit riziko odhalení.6 Tábor 

stoupenců novely však namítal, že uvedené ustanovení bylo v platnosti teprve krátkou dobu a 

všechny doposud zjištěné trendy nemusí nutně odrážet dopad zákona. Zpráva o bezpečnostní

2 ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace 
drogové legislativy v ČR, s. 9, 26.
3 ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace
drogové legislativy v ČR, s. 12. Srovnej s výsledky CVVM, kdy pouhých 10% (2000), resp. 8% (2001) 
respondentů souhlasilo s tvrzením, že zákon vedl ke snížení počtu uživatelů či prodejců drog. Občané o drogách 
a účinnosti nového zákona, (zpráva č. 01-01) CVVM AV.
5 Zvláštní zpráva o poznatcích k aplikaci novely trestního zákona č. 112/1998 Sb.
6 ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace 
drogové legislativy v ČR, s. 32, 35-40. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro EMCDDA v roce 2001, s. 4. 
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 61 a 98.
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situaci v ČR za rok 1999, zpracovaná Policií ČR, uváděla: „Lze říci, že nedošlo, vyjma 

několika excesů, tak ja k  to předpokládali odpůrci novelizace, k zadržování pacientů 

kontaktních a léčebných center. Naopak se ztížilo fungování distribučních sítí organizovaných
7 ,skupin“. Některé represivní složky se proto analýzám a zjištěním některých institucí stavěly 

rezervovaně až odmítavě, zpochybňovaly především její závěry a naopak vyzdvihovaly 

pozitivní aspekty nové trestní úpravy, včetně snadnějšího postihování distributorů drog i 

snížení dostupnosti drog. Lze pouze konstatovat, že mezi roky 1998 až 2002 vzrostl počet 

stíhaných v souvislosti s konopnými látkami, přičemž podíl stíhaných podle § 187a se 

pohyboval od roku 1999 kolem 10% ze všech stíhaných. Ze statistik také vyplývá, že ve 

srovnání s průměrem EU byla tato čísla nižší a zdá se, že se policie prioritně opravdu 

nezaměřovala na skupiny těchto uživatelů.9 Tomu možná napomohly i některé interní normy 

policie, soudů a Nejvyššího státního zastupitelství.

Zákonodárci předpokládali, že stanovení hranice „malého množství“ přinese 

judikatura. Kritici však namítali, že v českém právním řádu není judikatura závazným 

pramenem práva, nýbrž pouze jakýmsi vodítkem pro praxi, a že nelze opomenout ani fakt, že 

vytvoření homogenní judikatury je otázkou let. Stanovení zmíněného množství drog bylo 

kromě toho poněkud diskutabilní.10 Respektování judikatury nebylo však možno požadovat 

od orgánů Policie ČR, které se jako první v řadě orgánů činných v trestním řízení potýkaly od 

roku 1999 s aplikací předmětné novely. Pro její potřeby byl tedy vydán Závazný pokynu 

policejního prezidenta č. 12/1999, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České 

republiky při odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií. Ten definoval pro 

potřeby policie termín „malé množství“ u základních druhů drog." Jiný závazný pokyn 

upravil i odstupňování sankcí za držení „malého množství“ konopných látek.12 S ohledem na 

tuto skutečnost byl 27. dubna 2000 vydán pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č.

6, platný od 1. května 2000, stanovující orientační hodnoty „malého množství“ a nově i 

hodnoty množství naplňující z hlediska skutkové podstaty kategorii „ ve větším rozsahu “ u 

nejčastěji zneužívaných drog pro potřeby státního zastupitelství, v podstatě tedy upravující 

postup státních zastupitelství při postihu trestného činu nedovolené výroby a držení

7 Zpráva o bezpečnostní situaci v ČR v roce 1999, s. 40.
8 Např. Akční plán MV a Policie ČR k realizaci národní strategie protidrogové politiky na období 2003 až 2004, 
II./2.1,2. Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v ČR v roce 2000.
9 Výroční zpráva 2003 -  stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích EU, s. 59. Výroční zpráva
o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, s. 4.
10 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001, s. 18. Srovnej s Výroční 
zpráva 2003 -  stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích EU, s. 58.
11 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1999, příloha č. 1.
12 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 39/1998, příloha č. 1, čl. 6.
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omamných a psychotropních látek podle §§ 187 a 187a trestního zákona.13 Množství 

stanovené tímto pokynem začala využívat taktéž Policie ČR, neboť se jevilo jako přesnější a 

k drobným úpravám došlo až v roce 2003.14 Tento pokyn Nejvyššího státního zastupitelství 

opět nezavazoval soudce - ač se ale některé pravomocné rozsudky opíraly o pokyn obecné 

povahy nejvyššího státního zastupitelství - kteří byli při svém rozhodování vázáni pouze 

zákonem. Soudní praxe si tedy vyžádala pro svá rozhodnutí potřebu vypracování znaleckých 

posudků, a to nejen pokud se týče stanovení množství a kvality drog, ale také pokud se týkalo 

množství drogy ve vztahu k individuálním potřebám pachatele v souvislosti s jeho případnou 

závislostí. Nejvyšší soud ČR při respektování těchto individuálních aspektů závislostí vydal v 

roce 2000 dva judikáty, kterými vymezil termíny „malé množství“ a „množství větší než 

malé“} 5

3.3.4. Rozpočtové změny

Rozdělení laické i odborné veřejnosti a nejednotná vládní protidrogová politika 

samozřejmě nahrávala další politizaci tématu. Projekt analýzy dopadů novelizace drogové 

legislativy v této souvislosti uváděl, že na politické úrovni docházelo od roku 1997 „k stále 

výraznějšímu prosazení politických opatření a kroků“ a drogy se stávaly „více otázkou 

politických a nikoli odborných diskuzí. Tato politizace byla doprovázena stále ostřejším 

vyhraňování dvou skupin státních úředníků a institucí (např. stále negativnější postoje NPC 

vůči vládní protidrogové politice).1

Typickým příkladem politického zásahu do platné vládní protidrogové koncepce bylo 

projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2000, kdy Poslanecká sněmovna PČR dospěla 

k rozhodnutí, že 40 milionů z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa -  výdaje na 

protidrogovou politiku (VPS), původně určených na léčbu a minimalizaci rizik uživatelů drog, 

by mělo být využito pro výstavbu veřejně přístupných hřišť jako nespecifického programu

prevence (to znamená, že došlo ke snížení výdajů na specifické protidrogové programy o
2 •jednu třetinu). Ačkoli to bylo široce kritizováno jako nesystémové řešení, došlo k obdobné 

situaci i následujícího roku. Proti návrhu se postavil výkonný místopředseda MPK Karel

13 Pokyn obecné povahy NSZ č. 6/2000.
14 Závazný pokyn policejního prezidenta 64/2001, příloha č. 1. Srovnej s Závazný pokyn policejního prezidenta 
č. 102/2003, příloha č. 1.
15 Viz Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro EMCDDA v roce 2001, s. 20.
1 ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace 
drogové legislativy v ČR, s. 33.
2 Např. Odpověď Miloše Zemana na ústní interpelaci poslance Pavla Severy ze dne 6.4.2000. PS PČR (1998-
2002).
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Březina a někteří poslanci (Langer, Buzková), kteří především kritizovali, že se rozpočtová 

změna negativně odrazí v plnění úkolů vyplývajících z vládní protidrogové koncepce, značně 

ohrozí existenci některých programů pro uživatele drog a v konečném důsledku povede ke 

zhoršení situace v oblasti drog. Navrhovali proto vyčlenění těchto prostředků z rozpočtu 

resortu školství a nikoli z VPS.3 Původní návrh přesto sněmovnou prošel a ukázal, že mnozí 

politici považovali důraz na „ochranu dětí“ za primární složku protidrogové prevence, která 

je navíc společensky vysoce ceněná, zatímco léčba a programy tzv. minimalizace rizik byly 

považovány za příčinu neustálého nárůstu uživatelů drog v ČR. Zároveň to znamenalo 

schválení požadavku, který ohrožoval plnění vládní protidrogové koncepce, které záviselo 

právě na 4

Obecně se však zdálo, že téma drog nebylo v letech 1999 a 2000 tolik medializováno a 

především stoupenci represivního modelu protidrogové politiky, pravděpodobně spokojeni 

s přijatou legislativní změnou, se k tématu vyjadřovali pouze ojediněle. Za zmínku tak stojí 

snad jen fakt, že jeden z nejhlasitějších odpůrců vládní linie protidrogové politiky Jiří Vacek 

začal vydávat časopis Závislost a my, kdy členství v redakční radě přijali i někteří politici 

(Miroslav Kalousek, Přemysl Sobotka -  oba se v pozdějších letech budou v drogové 

problematice výrazně angažovat).5 Teprve až zveřejnění výsledku PAD, předložení návrhu 

novely trestního zákona a záměr vlády rozdělit legislativně drogy do několika skupin podle 

jejich zdravotních a sociálních rizik, opět rozpoutal politickou diskuzi na téma trestnosti 

držení drog pro vlastní potřebu a souvisejících otázek (viz níže).

Naopak analýza vypracovaná ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem a později 

Projekt analýzy dopadů novelizované drogové legislativy podpořily argumenty odpůrců 

legislativní úpravy. Nejviditelněji se v drogové problematice angažovali dva poslanci ODS: 

již zmíněný Ivan Langer a nově i František Pejřil. Kromě interpelace na ministra zdravotnictví 

Ivana Davida v otázce metadonové substituční léčby, kdy s odvoláním na usnesení poslanecké 

sněmovny PČR č. 660 ze dne 13. února 1998 upozorňoval na „žalostně malé pokroky v této 

oblasti “6, formuloval Ivan Langer své představy o efektivní protidrogové politice především 

v Koncepčních tezích stínové vlády ODS pro resort vnitra. Langer zde přicházel -  

pravděpodobně v rozporu s míněním většiny strany -  poprvé s požadavkem na rozdělení drog

3 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR Ivan Langer, Petra Buzková, Karel Březina. 29. 
schůze, 29.11.2000.
4 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR:, Jiří Bílý, Josef Houzák, Jiří Payne, 29. schůze,
29.11.2000. http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/029schuz/s029059.htm Např. Obce masivně budují 
sportoviště. MF, 2.10.2001, roč. 12, s. 3.
5 Závislost říká: Drogy jsou hnus. MF. 22.4.2000, roč. 11, s. 1.
6 Interpelace poslance Ivana Langera na ministra zdravotnictví Ivana Davida, ve věci stížnosti na stav 
metadonové substituční terapie závislých na opiátech v ČR ze dne 13. května 1999. PS PČR (1998-2000).
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do skupin podle společenské škodlivosti a důrazně požadoval vyhodnotit efekt novelizované 

„ drogové “ legislativy. Represe podle těchto tezí měla být uplatňována nekompromisně proti 

výrobcům, distributorům a prodejcům drog a proto mělo být těžiště represivního působení 

státu přesunuto na odhalování a likvidaci sítí obchodníků s drogami. Naopak vůči uživatelům 

měla být primárně uplatňována lékařská a sociální opatření, která by byla ekonomicky 

efektivní. Teze pak vyslovily i požadavek na efektivnější vynakládání finančních prostředků a 

zlepšení systému koordinace protidrogové politiky. Především požadavek rozdělení drog do 

skupin podle jejich rizikovosti byl na české politické scéně zcela nový.7

Zatímco Ivan Langer nahlížel na problém především z medicínského hlediska, 

odlišnou „optiku“ uplatnil jeho stranický kolega František Pejřil. Ten svůj postoj shrnul 

v interpelaci na ministra spravedlnosti Pavla Rycheckého na konci roku 2000. V ní označil 

novelu „protidrogového“ zákona za „škodlivou“, protože dopadla především na mladé 

uživatele konopných látek. Zmiňoval nepřiměřené tresty a značně nejednotný postup soudů 

především v případě konopných látek, které dle Pejřila byly svou rizikovostí na úrovni

alkoholu. Ve své argumentaci se odvolával na některé odborníky nebo na evropský trend
8snižování sankcí za podobnou trestnou činnost.

7 Koncepční teze stínové vlády ODS, rezort vnitra (1998-2002).
8 Interpelace poslance Františka Pejřila na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského ve věci dopadu přijaté 
novely protidrogové legislativy ze dne 19. října 2000. PS PČR (1998-2002).
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4. „Dvě centra“ protidrogové politiky (2001-2004)

Počátek nového tisíciletí přinesl některé zásadní změny v české protidrogové politice.

V roce 2001 vstoupil v platnost nový koncepční materiál vlády na následující čtyři roky a 

vláda pokračovala v přípravě návrhu zákona, který měl dělit drogy do skupin podle jejich 

zdravotní a sociální nebezpečnosti. Zároveň se vyostřovaly spory kolem směrování vládní 

protidrogové politiky, které vedly k vytvoření „ druhého centra “ protidrogové politiky. 

Rozpory vyvrcholily tiskovým prohlášením KDU-ČSL a následným odvoláním ředitele 

sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

4.1. Vláda Miloše Zemana

4.1.1. Národní strategie a změny v koordinaci protidrogové politiky

V průběhu roku 2000 předložil sekretariát MPK vládě ČSSD předlohu nové koncepce 

protidrogové politiky na čtyřleté období, nazvanou Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2001-2004. Na jejím základě formulovalo usnesení vlády ČR č. 1045 ze dne 23. října 

2000 82 (později bylo rozšířeno na 94) úkolů pro instituce veřejné správy na všech úrovních, 

řešící problémy spjaté s užíváním drog.1 V pořadí třetí česká protidrogová koncepce rozvíjela 

dva předchozí materiály vlády. Deklarováno bylo opět úsilí o „vyvážený přístup“ k řešení 

problému užívání drog, založené nově na čtyřech pilířích (jako samostatný pilíř definována i 

tzv. minimalizace rizik), s důrazem především na nutnost posílení zahraniční spolupráce, 

dalšího vzdělávání, efektivního financování a koordinace. Podobně jako u předchozích 

materiálů, odmítala represivní model protidrogové politiky a „společnost bez drog“ jako 

hlavní cíl. Naopak byly dle tvůrců stanoveny dosažitelné cíle protidrogové politiky pro 

následující období: 1. zastavit nárůst uživatelů drog (užívání drog by nemělo být atraktivní a 

společensky akceptovatelné), snížit zdravotní dopady a počet úmrtí, jež souvisejí s jejich 

užívání; 2. poskytnout rodinám a jedincům, kteří to potřebují, odpovídající dostupnou, 

včasnou a profesionální pomoc; 3. snížit dostupnost všech typů drog (včetně alkoholu a 

tabáku), zejm. pro děti a mladé lidi; 4. vyčlenit odpovídající finanční prostředky a zavést 

nákup služeb na základě potřeb a stanovených kritérií kvality a efektivity programů prevence, 

léčby a resocializace. Zatímco k dosažení prvních dvou cílů se předpokládalo především úsilí

1 Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, příloha. Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové 
politiky 2001-2004, s. 9.
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odborníků, splnění následujících dvou počítalo především s nejistou politickou vůli 

(legislativa a rozpočet). Další akcentování zdravotních a sociálních opatření byla plně
• f r • 2v souladu linií sekretariátu Meziresortní protidrogové komise, zahájenou již v roce 1993.

Dokument zároveň splňoval mezinárodní standardy požadované OSN i EU. V 

Politické deklaraci OSN z roku 1998 se signatářské země zavázaly, že „přijmou a posílí 

podrobné národní strategie, včetně pravidelného zhodnocení jejich efektivity. “ Návazný 

Akční plán naplňování Politické deklarace o základních principech snižování poptávky po 

drogách z následujícího roku pak vyjmenoval základní body, ze kterých by se tyto strategie
•3

měly skládat a stanovil datum jejich přijetí nejpozději na rok 2003. Požadavek přijmout 

národní drogové strategie se jevil ze strany Evropské unie jako méně jasný a zdá se, že 

schválení těchto dokumentů bylo více iniciativou samotných členských zemí pod vlivem 

závazků vůči OSN, než na přímou výzvu orgánů Evropské unie.4 Na druhou stranu, od roku 

1990, kdy byla přijata první protidrogová strategie na několikaleté období, byly Radou EU 

přijímány rámcové strategie, které vytyčovaly hlavní cíle v oblasti drog na úrovni 

Společenství/Unie a zastřešovaly celou řadu důležitých opatření v oblasti postupu proti 

zneužívání drog a jejich nezákonného obchodu s nimi.5 V roce 1995 byla na základě závěrů 

pracovní skupiny „Drogy“ přijata v Madridu v pořadí třetí strategie6 a o čtyři roky později v 

Helsinkách strategie následující. Ta byla doplněna akčním plánem na období od roku 2000 do
n

roku 2004, který byl přijat v portugalské Feiře. Zatímco strategie stanovila šest hlavních 

principů, poměrně obsáhlý akční plán obsahoval konkrétní cíle a nástroje, jak jich dosáhnout. 

Ačkoli EU po členských zemích přímo nepožadovala, aby tyto dokumenty přijaly (ale 

zatímco v roce 1998 disponovalo strategiemi pouze 6 členských zemí, v roce 2003 to bylo již
o

14 členských a většina kandidátských ), česká Národní strategie přejala hlavní cíle a 

korespondovala s Protidrogovou strategií a Akčním plánem časově i obsahově.

Zatímco první dvě české koncepce se zaměřily především na vybudování a doplnění 

základní sítě, ústředním motivem Národní protidrogové strategie na období 2001-2004 bylo

2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 10. Radimecký, Josef. Česká drogová politika 
1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].
3 Action Plan for the Implementation of the Declaration of Guiding Principles of Drug Demand Reduction. 
E/1999/28/Rev.l, p. 2-7.
4 Drug Strategies and Actions Plans in EU 2000-2004, p. 4.
5 Prvním koncepčním materiálem na úrovni EU byl European plan to combat drugs, který byl přijat na Římské 
Evropské radě v r. 1990, následoval z roku 1992 přijatý v Edinbourghu.
6 COM (94)234.
7 European Commission (2000) EU-Action Plan on Drugs 2000-2004. European Comission (1999). EU Drugs 
Strategy (2000-2004).
8 Drug Strategies and Actions Plans in EU 2000-2004, p. 7. Výroční zpráva 2003 -  stav ve věcech drog 
v přistupujících a kandidátských zemích EU, s. 60.
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zvyšování kvality a efektivity již existující sítě (nikoli její rozšiřování), diferencovanost, 

dostatečná dostupnost a zaměření programů na konkrétní cílové skupiny. K tomu mělo sloužit 

především pravidelné monitorování situace v oblasti drog, zavedení systému akreditací a 

licencí, standardů odborné způsobilosti či důsledné hodnocení výstupů a praktických dopadů 

realizovaných opatření. V oblasti represe pak měla být opatření zaměřena především na 

vysoce nebezpečný organizovaný drogový zločin a snížení pouliční dostupnosti drog, zatímco 

postih experimentátorů a pravidelných uživatelů nebyl prioritou a měla vůči ním být 

především realizována opatření, jejichž cílem bylo předejít, „aby byli vytlačováni na okraj 

společnosti a aby nepřecházeli k nebezpečnějším druhům a formám užívání drog a chování. “9

Strategie také oproti předchozímu materiálu posílila důraz na decentralizaci 

protidrogové politiky a zdůraznila nezastupitelnou roli nestátního sektoru. Z toho důvodu 

požadovala rovné podmínky k provozování státních i nestátních služeb (standardy kvality a 

efektivity služeb) a zapojení médií, občanské společnosti a místní komunity do protidrogové 

politiky. Konkrétním odrazem těchto požadavků mělo být přenesení odpovídajících 

kompetencí z centrální na nižší úroveň veřejné správy.

Zatímco text Národní strategie se zdál být v pořádku do té míry, že jej Evropské 

monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (jedna z decentralizovaných agentur 

EU) oceňovalo „ nejen v rámci kandidátských zemí Evropské unie, ale i v rámci členských 

zemí“10, značné nedostatky přetrvaly v jejím plnění. Stejně jako u předchozích koncepčních 

materiálů se zadané úkoly dařilo plnit ve stanovaných termínech jen s velkými obtížemi, či 

vůbec. Vláda prováděla „monitorovací proces“, formou každoročně předkládané Výroční 

zprávy o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001

- 2004 (tzv. Bilanční zprávu).11 Bilanční zprávy uváděly, že v roce 2002 zůstalo nesplněno 15 

a následující rok ještě o 10 úkolů více. Ačkoli nakonec závěrečná Bilanční zpráva za léta 

2001-2004 konstatovala splnění solidních 71 % úkolů, pouze 36 % bylo splněno v řádném 

termínu.12

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice za rok 2002 zmiňovala 

především nedostatky na Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu 

práce a sociálních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy -  tedy resortech, které 

koordinovaly z velké části protidrogovou prevenci. Jednalo se podle jejího tvrzení o

9 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 9. Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, příloha.
10 Usnesení RVKPP č. 4/0203.
11 Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, příloha., úkol č. 2B
12 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, s. 6. Bilanční zpráva o plnění úkolů 
vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 9.
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přetrvávající nedůvěru k novým přístupům, vzájemnou řevnivost a nedůvěru mezi 

jednotlivými resorty při plnění společných úkolů, stejně jako s největší pravděpodobností 

dlouhodobý nedostatek finančních prostředků a jejich nekoncepční uvolňování ze státního 

rozpočtu. Jako problém se zdála být i nedostatečná spolupráce s vládní protidrogovou komisí 

a nerovný přístup k nestátním organizacím (nedostatečná spolupráce na horizontální i 

vertikální úrovni), které zajišťovaly velkou část služeb v protidrogové prevenci (především 

v resocializaci a oblasti tzv. minimalizaci rizik).13 Podle zjištění představovala drogová 

problematika pouze nevýznamnou část agendy těchto resortů, neexistovala specializovaná 

pracoviště pro koordinaci úkolů vyplývajících z Národní strategie, drogové problematice se 

na zmíněných ministerstvech věnoval obvykle jeden, dva či tři pověření pracovníci, kteří 

mnohdy byly špatně ohodnoceni a měli nedostatečné vzdělání.14 Ačkoli na základě 

doporučení pracovní skupiny Horizontální koordinace navrhlo usnesení vlády č. 549 ze dne 4. 

června 2003 reformu financování a personální posílení v otázkách drog do 30. září 2003, 

nebyl tento úkol splněn žádným ze zmíněných ministerstvech.15 Na zrychleném tempu plnění 

úkolů v posledních dvou letech platnosti Národní strategie (většinou navzdory zmíněným 

resortům) se projevil především vliv twinningového projektu PHARE -  „Posílení národní 

protidrogové politiky“ (viz níže).

Příčinou malé pozornosti zmíněných resortů drogové problematice byla především 

slabá role vládní protidrogové komise, která neměla mechanismy vymáhat plnění úkolů. 

Ačkoli původní představa o MPK počítala s institucí, která bude sehrávat klíčovou úlohu 

v realizaci protidrogových opatření, nikdy se tak plně nestalo. Po schválení statutu v roce 

1998 došlo navíc k faktickému poklesu pravomocí Komise a jednotlivé úseky protidrogové 

politiky zůstaly zcela v pravomoci příslušných ministerstev (viz výše). Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2001-2004 navrhla řadu opatření, která by měla posílit 

pravomoci MPK a zefektivnit systém koordinace protidrogové politiky (jasné vymezení 

zodpovědností jednotlivých resortů, rozšíření MPK o ministra financí, navýšení finančních 

prostředků do protidrogové politiky).16 V roce 2001 byl sice schválen nový Statut MPK 

upřesňující - do té doby nahodilou - organizační strukturu a precizující pravomoci některých 

složek MPK, které byly do té doby nejasné. Dále poprvé jasně definoval pravomoci

13 Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 10. Strategie prevence 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 
2005 -  2008, s. 5. Radimecký, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].
14 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 69.
15 Usnesení vlády ČR č. 549/2003, úkol 2.1. Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové 
politiky 2001-2004, s. 13.
16 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, příloha č. IV, s. 8.
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meziresortních poradních výborů (bývalých Rad) a stálých, či časově limitovaných „ ad hoc “ 

skupin složených podle aktuální potřeby daného problému. Komise získala statut rady vlády 

(důvodem bylo systémové sjednocení poradních orgánů vlády), ale fakticky nedošlo 

k navýšení jejích pravomocí, jak požadovala Národní strategie. Zůstala nadále pouze 

„koordinačním, iniciačním a poradním orgánem vlády“, bez možnosti vymáhat plnění 

stanovených úkolů.17 Ke zvýšení autority Komise došlo až za vlády Vladimíra Špidly.

Přestože ale MPK nedisponovalo přílišnými pravomocemi při realizaci konkrétních

úkolů a vymáhání plnění stanovených úkolů, měla možnost tyto cíle protidrogové politiky na

národní úrovni definovat. Národní strategie protidrogové politiky, zpracovaná sekretariátem

MPK, vytyčovala celou řadu problémových oblastí s návrhy na řešení, které výrazně

překračovaly tradiční konzervativní postoje k řešení drogové problematiky (rozdělení drog do

skupin podle zdravotní a sociální nebezpečnosti, rozšíření substituční léčby, reforma

financování apod.). Strategie zároveň poprvé označila tzv. minimalizaci rizik za jeden ze čtyř
18pilířů české protidrogové politiky, jak jsem již zmiňoval. Tento důraz na „liberalizaci“ 

české protidrogové politiky vyvolal odpor Ministerstva vnitra, které v přílišném zdůrazňování 

tzv. minimalizace rizik a tlaku na dekriminalizaci některých drog spatřovalo důvod neustálého 

nárůstu počtu uživatelů drog v ČR. Rovněž i další politici se kriticky vyjadřovali k některým 

záměrům vládní protidrogové komise. Obecně tedy za neplněním úkolů vyplývajících 

z Národní strategie skrývaly nejen nedostatky na některých ministerstvech, ale rovněž 

politické motivy.

4.1.2. Snahy o změnu „drogové” legislativy

Pro účely této diplomové práce je důležitá především druhá rovina - politická. Ačkoli 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 byla projednána a schválena 

vládou, neexistovala její plná podpora ani ve vládní ČSSD. O to méně pak mezi některými 

opozičními stranami. Ukázalo se, že některé požadavky Národní strategie překročily tradičně 

konzervativní pohled na řešení drogové otázky a staly se předmětem široké diskuze na 

parlamentní i vládní úrovni, která byla umocněna stále vyhrocenějším sporem mezi MPK a 

resortem vnitra (viz níže). Strategie obsahovala několik opatření, která se výrazně 

neshodovala s represivním modelem protidrogové politiky. Nej výbušnějším tématem nadále

17 Usnesení vlády ČR č. 1057/2001, příloha. Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, 
příloha č. IV, s. 8.
18 Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, příloha.
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zůstávala otázka postihu za přechovávání drog pro vlastní potřebu. Jednalo se v podstatě o 

zástupný, společensky a mediálně velmi srozumitelný problém, který odrážel širší postoje 

k drogové problematice na politické scéně.

Národní strategie v souvislosti s otázkou trestnosti držení drog obsahovala formulaci: 

„ Cílem efektivní protidrogové politiky je, aby se zejména mladí lidé, kteří začali s drogami 

experimentovat nebo se poprvé dopustili trestného činu, spočívajícího v držení drogy pro 

vlastní potřebu, nedostávali do vězení. V takovém případě by k postihu této ze zákona trestné 

činnosti měla být využívána škála tzv. odklonů v trestním řízení i alternativních trestů, které 

nejsou spojeny s odnětím svobody. Tento požadavek nebyl nikterak nový a až na ojedinělé 

případy nekončili mladí uživatelé ve věznicích, což potvrdily závěry PADu, a trendem byl 

postupný nárůst počtu alternativních trestů za drogové trestné činy i doprovodné legislativní a 

organizační změny. Daleko závažnější změnu představoval úkol č. 67 vyplývající ze strategie, 

který ukládal Nejvyššímu státnímu zastupitelství „provedení analýzy stávající trestně-právní 

praxe v oblasti drogové kriminality, včetně rozlišení postihu podle druhu a množství OPL a 

zpracování návrhu odpovídajících opatření. ”2 To znamenalo, že vláda do budoucna počítala s 

úpravou legislativy tak, aby se sankce lišily v závislosti na množství a druhu drogy. K 

prosazení tohoto úkolu však byla nutná politická vůle.

Zatímco většina poslanců podporovala trestnost držení drogy pro vlastní potřebu, 

několik jejich kolegů otevřeně komentovalo v médiích i parlamentu (např. František Pejřil- 

ODS, Ivana Hanačíková-US) svůj zamítavý postoj k tomuto ustanovení, které v konečném 

důsledku dopadalo na uživatele a nikoli na prodejce drog, jak předkladatelé návrhu zpřísněné 

legislativy slibovali. Poslanci opoziční ODS, František Pejřil a Lucie Talmanová, pak 

uspořádali 15. června 2001 na půdě Poslanecké sněmovně PČR další z řady seminářů, 

tentokrát nazvaný „Marihuana a zákon“ (Pejřil pořádal v parlamentu obdobný seminář již 

v roce 2000). Deklarovaným smyslem semináře bylo zhodnotit efektivitu novelizace 

„drogové“ legislativy, seznámit poslance snázory odborníků ohledně zanedbatelné 

nebezpečnosti konopných drog a promítnutí tohoto faktu do trestního zákona.3

Tato poslanecká aktivita vyústila v přípravu dvou nezávislých zákonodárných iniciativ 

poslanců Turka (ČSSD) a Pejřila (ODS), z nichž pouze jedna byla dovršena předložením 

pozměňovacího návrhu do Poslanecké sněmovny PČR.. Návrh poslance Františka Pejřila 

(ODS), usilující o vypuštění § 187a z trestního zákona a snížení pokut v přestupkovém zákoně

1 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 32.
2 Usnesení vlády ČR č. 1045/2000, úkol č. 67.
3 Interpelace poslance Františka Pejřila na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského ze dne 19. října 2000, 
Seminář „Marihuana a zákon“. Emaily pro marihuanu. MF. 12.7.2001, roč. 12, s.l.

73



za přechovávání drog „v malém množství pro vlastní potřebu“, byl sněmovně předložen jako 

tisk č. 1122 poté, co se k němu odmítavě vyslovila vláda ČR. Ta na jednu stranu slíbila, že se 

bude problematice nadále věnovat (jak vyplývalo z Národní strategie), ale na druhou stranu 

poukazovala na to, že návrh by vedl k faktické legalizaci držení drog a znamenalo by to i 

legalizaci držení jedů. Zákon by tak pravděpodobně nesměřoval k naplnění deklarovaných 

cílů a naopak by mohl znamenat zhoršení situace v oblasti drog.4 Je pravdou, že návrh byl 

připraven před zveřejněním výsledků PADu a nemohl tak adekvátně reagovat na zjištění 

tohoto výzkumu. Důvodová zpráva k návrhu zákona sice obsáhle komentovala mezinárodní 

závazky a přinášela další argumenty proti tehdy platné úpravě (nepřispívá ke snížení spotřeby 

drog, popírá zásadu právního řádu, že sebepoškozování není trestné, kriminalizace mladých 

lidí, dochází k prolínání trhů s tzv. měkkými a tzv. tvrdými drogami, ekonomické důvody), 

ale znění návrhu příliš nekorespondovalo s tím, co deklaroval jeho předkladatel (rozdělení 

drog podle nebezpečnosti a vyjmutí konopných látek ze seznamu zakázaných drog).5

Přes zamítavé stanovisko vlády vzbudil návrh mediální pozornost a byl projednáván 

12. prosince 2001 v Poslanecké sněmovně PČR. Předkladatel návrhu, za podpory zpravodajky 

Evy Dundáčkové a poslance Ivana Langera, využil ke své argumentaci mj. i názory některých 

odborníků a závěry z Projektu analýzy dopadů, na jejichž základě hodnotili zavedení §187a 

trestního zákona jako posun české protidrogové politiky k ekonomicky neefektivnímu 

represivnímu přístupu ve vztahu k užívání drog. Pejřil dále zdůrazňoval, že přijetí jeho návrhu 

„nijak neoslabí ochranu společnosti před nepříznivými vlivy spojenými se zneužíváním 

drog. 6 V následné parlamentní diskusi se poslanci KDU-ČSL (Janeček, Šojdrová, Kalousek, 

Severa) a KSČM (Matulka, Exner), i někteří z ODS (Payne) a ČSSD (Gross, Jičínský, David)

-  v souladu s názorem vlády -  vyslovili proti návrhu předkladatele, především odkazem na 

mezinárodní závazky, zisky a vliv narkomafíí a obavu o „ budoucnost našich dětí“. Stanislav 

Gross v tomto případě připomínal i ztížení práce policie, Josef Janeček pak tvrdil, že snížení 

spotřeby lze dosáhnout pouze „razantními preventivními opatřeními, mezi která také patří 

opatření represivní. “ (podobně hovořil i Ivan David) Kriticky se k návrhu vyjádřil rovněž 

Zdeněk Jičínský, který vletech 1997/1998 naopak podporoval názory tzv. liberálů. Návrh

4 Usnesení vlády ČR č. 1176/2001, příloha. Srovnej s HOLEC, Petr. Velké haló pro nic? 7.6.2001. REFLEX, 
roč. 11, č. 23.
5 Sněmovní tisk č. 1122/0, PSP ČR. (1998-2002). Srovnej sFENDRYCH, Martin. Drogy v době kamenné. 
Týden. 28.5.2001, roč. 8.
6 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Ivan Langer, Eva Dundáčková, Miroslav Ouzký, 
František Pejřil. 43. schůze, 12.12.2001. http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/43-10.html.
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novely zákona tak neprošel ani prvním čtením.7 Opět se ukázalo, že politici byli v názoru na 

řešení drogové problematiky rozděleni a většina z nich odmítala liberalizaci drog (především 

KDU-ČSL, KSČM a část ČSSD). Nicméně sílící požadavek na dekriminalizaci přechovávání 

a pěstování konopných látek pro vlastní potřebu ukázal, že se jedná o politicky atraktivní téma 

a že především jedno křídlo ČSSD, ODS i US je mu nakloněno. Pejřilův návrh, který 

znamenal faktický návrat před rok 1998, však pravděpodobně tyto „liberalizační“ tendence 

naplňovat nemohl, protože cílem vládní protidrogové komise bylo především rozlišení drog 

podle své rizikovosti, které Pejřilův návrh neobsahoval.

Ve stejné době však byly zveřejněny závěry Projektu analýzy dopadů (viz výše), které 

se dostaly na jednání vlády. Tato studie vzbudila velký odpor ze strany ministra vnitra 

Stanislava Grosse i u jemu podřízených resortních složek zabývajících se drogovou 

problematikou. Josef Radimecký, tehdejší šéf sekretariátu MPK tvrdí, že se ministr vnitra 

Stanislav Gross pokusil zabránit zpřístupnění PADu veřejnosti. Tato Grossova iniciativa však 

nezískala pochopení u předsedy vlády Vladimíra Špidly a zpráva byla publikována.8 Vnitru 

vadilo nejen zpochybnění užitečnosti nové legislativní úpravy (kterou samo obhajovalo jako 

efektivní), ale zároveň reagovalo na některá tvrzení realizátorů PAD, která byla značně 

kritická k práci policie (užívání nelegálních forem nátlaku při vyslýchání, vydírání uživatelů 

drog) a k důsledkům posílené represe (policejní akce vedou především k zvýšení rizikového 

chování a stigmatizaci především mladých uživatelů, komercionalizaci konopných drog a 

prolínání trhů s „ tvrdými“ drogami aj.).9 Tiskový odbor Ministerstva vnitra formuloval svůj 

postoj ke zprávě následovně: „Experti na drogy z Ministerstva vnitra souhlasí s tím, že i když 

je  to první širší statistická analýza, objevují se v ní některé absolutně nesprávné informace a 

závěry, je ž  vyplývají z filozofie autorů studie. “10 Sekretariát MPK tyto výtky odmítal 

s poukazem na to, že se jedná o mezinárodně respektovaný výzkum, zatímco vnitro není 

schopno svoje stanoviska podložit žádnými ověřitelnými informacemi a dále na základě 

analýzy vynaložených finančních prostředků na protidrogovou politiku poukazoval na 

neefektivitu represivních složek. Z částky 2,3 miliardy Kč, které česká společnost v roce 1998 

vydala na protidrogovou politiku, spotřebovala represe plných 82%, což podle tvůrců PADu 

odpovídalo „ vysoké míře trestnosti našeho právního řádu které popíralo „ rétoriku

7 Stenografický záznam zjednání Poslanecké sněmovny PČR: Stanislav Gross, Josef Janeček, Pavel Severa aj., 
43. schůze, 12.12.2001. http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/43-10.html. Srovnej s KONTRA, 
Martin, KOVALÍK, Jan. Zakázaná extáze.Respekt, 17.12.2001, roč. 12, č. 51.
8 Radimecký, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].
9 ZÁBRANSKÝ, T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace 
drogové legislativy v ČR, s. 33-36.
10 Cit. z: Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f Drug Issues. 2004. 
Vol. 34, no. 3.

75

http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/43-10.html


vyváženého přístupu “ mezi prevencí a represí, požadovanou Globálním akčním plánem OSN 

z roku 1991 (faktem ovšem je, že OSN deklarovaný vyvážený přístup se nezakládá na 

vyváženosti vynaložených finančních prostředků -  represe bývá obvykle dražší).11

Reakce resortu vnitra byla v kontextu dané situace očekávatelná. MPK sice 

publikovala informace o drogové situaci již v rámci Výročních zpráv o stavu a vývoji ve 

věcech drog a to od roku 1996, ale spíše než hodnocení popisovaly aktivity jednotlivých 

aktérů, kteří realizovaly protidrogovou politiku. Statistické údaje, které nebyly většinou 

interpretovány, byly přebírány ze zdrojů Hygienické stanice hlavního města Prahy, několika 

školských studií a statistik Ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí. Komise vlastní 

výzkumy o drogové situaci nerealizovala. Opatrné a vágní formulace ve zmíněných výročních 

zprávách pak představovaly především kompromis ministerstev, kteří se na jejich přípravě 

podílely. Zprávy byly sice předkládány vládě, ale ta je vůbec neprojednávala. O něco 

kritičtější byly tzv. bilanční zprávy, které každoročně od roku 1999 hodnotily průběh plnění 

koncepce protidrogové politiky. Ty se na program jednání vlády dostávaly a na jejich základě 

vláda urgovala ministerstva, aby zvýšily úsilí v plnění stanovených cílů. Přesto měly daleko 

ke kritickému tónu PADu, který poprvé otevřeně v oficiálním dokumentu MPK zpochybňoval 

efektivitu poměrně vysoce hodnocených represivních protidrogových složek.12 Není proto 

překvapením, že resort vnitra, který již nějakou dobu odmítal příliš „liberální“ směr 

protidrogové politiky, reprezentovaný sekretariátem MPK, našel nový důvod ke kritice. 

Počínaje zveřejněním PADu, vnitro (a zejm. NPC) opakovaně zpochybnilo informace 

poskytované MPK a obvinilo její sekretariát, že tendenčním výkladem trendů v oblasti drog 

chce podpořit svůj hlavní cíl -dekriminalizaci či dokonce legalizaci některých drog (viz níže).

Vláda přes odpor Ministerstva vnitra však PAD přijala a rozhodla se na základě jeho 

závěrů přijmout adekvátní změny. Usnesení vlády ČR č. 1177 ze dne 14. listopadu 2001, 

kprojektu Analýza dopadů novelizace drogové legislativy, uložilo příslušným resortům 

celkem sedm úkolů, které měly promítnout výsledky PAD do realizace české protidrogové 

politiky (v oblasti potlačování nabídky drog vytvořit odpovídající podmínky pro práci policie, 

novelizovat zákon o návykových látkách nebo věnovat zvýšenou pozornost heroinu). 

Nejdůležitější z nich byly ovšem úkoly č. 1 a č. 4. Vláda jimi uložila ministru zdravotnictví do 

konce roku 2002 legislativně rozdělit drogy do dvou, respektive tří, skupin podle jejich

11 Radimecký, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online], ZÁBRANSKÝ, 
T., MRAVČÍK, V., GAJDOŠÍKOVÁ, H., MIOVSKÝ, M. Projekt analýzy dopadů novelizace drogové 
legislativy v ČR, s. 28. Srovnej s KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup, s. 18.
12 Srovnej Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 a Bilanční zpráva
1999,2000, 2001.
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zdravotních a společenských rizik a ministru spravedlnosti do poloviny roku 2003 provést 

z toho vyplývající revizi skutkových podstat a sankcí trestných činů spojených s drogovou 

problematikou tak, jak to vyplývalo z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001- 

2004. To by znamenalo faktickou dekriminalizaci přechovávání a pěstování konopných látek 

drog pro vlastní potřebu a posun k méně represivní protidrogové politice.13

Vláda chtěla tímto opatřením zabránit zbytečné kriminalizaci uživatelů a pěstitelů 

konopných látek a rozdělení trhu s tzv. měkkými a tzv. tvrdými drogami, které by uvolnilo 

policii ruce v boji proti závažným drogovým trestným činům. Oprávněnost tohoto kroku 

odůvodňovala tím, že užívání konopných látek je u mladší generace vysoce rozšířené, ale 

přitom se jedná o látky s přijatelným rizikem, které nezpůsobují výrazná zdravotní a sociální 

rizika a ani nevedou k páchání trestné činnosti. Některá veřejná vyjádření politiků, kteří 

poukazovali na nebezpečí dalšího „šíření drog“ a parlamentní diskuze, která proběhla 

k Pejřilovu návrhu (viz výše), však plně odhalily slabiny této vládní iniciativy. Nejdále zašel 

ministr vnitra Stanislav Gross, který v souvislosti s PAD prohlásil, že „je tendenčně 

zaměřené, úmyslně tendenčně zaměřené na podporu toho liberálnějšího přístupu. “14 NPC a 

Ministerstvo vnitra na základě toho odmítalo argumentaci vlády a obviňovalo sekretariát 

MPK, že jeho tendenční medializace drogové problematiky, relativizace právních norem, 

snaha o dělení drog a srovnávání konopných látek s alkoholem, vede pouze ke zhoršování 

situace v oblasti drog. Odvolávalo se přitom především na stanoviska Mezinárodního výboru 

pro kontrolu narkotik (INCB), některé zahraniční výzkumy, vlastní zjištění i mnohokrát 

zpochybněná tvrzení.15 Na jejich základě připomínalo zdravotní a sociální rizika užívání 

těchto drog a zdůrazňovalo, že jejich dekriminalizace by vedla pouze k nárůstu počtu 

uživatelů i k nárůstu kriminality. Zároveň obhajovalo platnou legislativu tím, že sám uživatel 

se podílí na nelegální distribuci drog a proto je na místě i jeho kriminalizace, že trestnost 

držení drogy pro vlastní potřebu umožňuje zabavení nelegálně držených drog, snižuje jejich 

nabídku a zároveň policie tuto situaci nezneužívá (počty obviněných podle § 187a se 

dlouhodobě pohybují kolem pouhých 6% ze všech „drogových“ trestných činů). Jiří 

Komorous k tomu doslova řekl: "Argumenty, že zákon není dodržován, a proto ho zrušíme, 

považují za katastrofální. Je to stejné, jako návrh zrušit ustanovení o užívání alkoholu za

13 Usnesení vlády ČR č. 1177/2001, příloha, úkol č. 1. Srovnej s usnesením vlády ČR č. 1045/2000, příloha, úkol 
67. Usnesení vlády ČR č. 88/2003, úkol 2e.
14 HOLEC, Petr. Velké haló pro nic? 7.6.2001. REFLEX, roč. 11, č. 23. Stenografický záznam z jednání
Poslanecké sněmovny PČR: Stanislav Gross., 43. schůze, 12.12.2001.
http://www.psp.ez/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/s043328.htm#r6
15 Report of the INCB for 2000. p. 59. Souhrn lékařských analýz zpracovaných Národní protidrogovou 
centrálou. Právo. 26.5.2003, roč. 13, s. 4.
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volantem proto, že lidé jezdí autem pod vlivem alkoholu. My se domníváme, že pokud by 

nebyly zákony v této oblasti novelizovány, situace by dnes byla ještě horší. "16

Je pravda, že by vládou připravovaná legislativní úprava mohla zkomplikovat práci 

policejních složek. Nicméně argumentace NPC byla zpochybňována (používala zastaralé 

argumenty) a MPK upozorňovala, že represe je dražší, nereflektuje trendy na drogové scéně a 

ani nedokáže snížit počet uživatelů drog a navíc vede k degradaci vztahu mladých k zákonům 

i celému systému zastupitelské demokracie. Každopádně tato nejednotnost ve vládě i vládní 

protidrogové komise (včetně jejích odborných složek) a následná medializace jenom 

přispívala k dalšímu zpolitizování tohoto tématu, které se částečně projevilo i v -  na první 

pohled nevinně vyhlížejícím -  návrhu novely trestního zákona, projednávanému na počátku 

roku 2002.

Konkrétně se jednalo o rozšíření skutkové podstaty trestného činu šíření toxikomanie 

dle § 188a) odst. 2 písm. b). S účinností od 1. července 2002 se trestného činu dopustil také 

ten, „kdo tento trestný čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem “, za což hrozil pachateli trest odnětí 

svobody v trvání jednoho až pěti let.17 Ačkoli se jednalo o závazek vyplývající z budoucího 

členství země v EU a z pohledu českého trestního práva šlo spíše o upřesnění způsobu 

spáchání trestného činu „šíření toxikomanie“, které již byl v trestním zakotven novelou č. 

175/1990 Sb., vzbudil negativní odezvu mezi některými aktivisty a novináři, kteří vtom 

viděli omezení svobody projevu a obávali se možného zneužití (petice, demonstrace).18 

Legislativním procesem však prošla změna bez povšimnutí hlavně proto, že byla součástí širší 

rekodifikace trestního zákona s ohledem na závazky vyplývající z budoucího členství ČR v 

EU. Teprve díky medializaci někteří politici označili svojí podporu novele za chybnou a 

František Pejřil v této souvislosti interpeloval ministra spravedlnosti. Ve své interpelaci 

upozorňoval, že schválená novela zákona nekorespondovala s výsledky Projektu analýzy 

dopadů a mohla by hrozit cenzura.19 Nicméně sněmovna vzešlá z voleb se touto 

problematikou již nezabývala. Těžko posoudit, zda tato novela znamenala zefektivnění boje 

proti nebezpečným formám drogové kriminality, ale z dostupných statistik vyplývá, že

16 BBC 1.1.2002, Uživatelů drog přibývá. Jiří Komorous, Racionální protidrogovou politiku? Ano, ale skutečně 
racionální. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, roč. 5, čís. 3, s. 5.
17 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR:, 46. schůze, 8.2.2002. http://www.psp.cz/cgi- 
bin/win/eknih/1998ps/stenprot/046schuz/s04631 l.htm#rl0. Zákon č. 112/1998 Sb., § 188a).
18 Např. Jak jsme šli uměním proti cenzuře, Reflex. 27.6.2002, roč. 12, č. 28. Srovnej s OJ L 342, 31.12.1996, p. 
8. Communication from the Commision to the Council an the European Parliament on a European Union Action 
Pian to Combat Drugs (2000-2004), COM (1999) 239 finál, p. 24. COM (2002) 152 finál.
19 Ústní interpelace poslance Františka Pejřila na ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše ze dne 2. května 2002. 
PS PČR (1998-2002).
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v letech 2002-2004 došlo ke stagnaci nebo mírnému poklesu této trestné činnosti, včetně 

odsouzených.20

4.1.3. „Druhé centrum“ protidrogové politiky

V souvislosti s odmítnutím závěrů PAD a kritikou připravované legislativní úpravy ze 

strany Ministerstva vnitra a Národní protidrogové centrály se začalo hovořit o vytváření 

„ druhého centra “ protidrogové politiky, které měla představovat právě Národní protidrogová 

centrála. Spory mezi NPC a sekretariátem MPK jsou patrné již od roku 1997 a patrně 

odrážely odlišnou pracovní náplň a jinou profesní „optiku“, která vedla k hledání rozdílných 

způsobů, jak se vypořádat s drogovým problémem. Zatímco sekretariát MPK měl přirozeně 

blízko k modelu minimalizace rizik, NPC preferovala pochopitelně model represivní. Od 

nového století však získal celý spor nový rozměr, když NPC zpochybnila hodnověrnost 

informací poskytovaných MPK a otevřeně odmítla respektovat některé úkoly vyplývající 

z vládní protidrogové koncepce i některá vládní usnesení. NPC své výroční zprávě za rok 

2002 uváděla: „ V souvislosti s realizací protidrogové politiky v roce 2002 došlo v mnoha 

případech nejen ze strany Policie ČR a Ministerstva vnitra k rozdílnému pohledu na 

protidrogové aktivity realizované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tomáš 

Zábranský v této souvislosti mluví o NPC jako o aktivním „politickém lobbystovi a 

významném hráči na poli protidrogové politiky na vládní úrovni. ”2 NPC také začala stavět do 

nové role, která značně překračovala původní pravomoci: „ V protidrogové politice Národní 

protidrogová centrála vyvažuje liberální tlaky některých jednotlivců a politiků. “ 3

Jeden z hlavních důvodů vyostření konfliktu mezi Meziresortní protidrogovou komisí 

a NPC lze spatřovat v sílícím tlaku na „liberálnější“ směr vládní protidrogové politiky 

s důrazem na dekriminalizaci uživatelů drog a preferenci léčebných a sociálních opatření, 

která stále více odporovala představám resortu vnitra o efektivní protidrogové politice, a 

zároveň ve slabé roli Komise, která neměla dostatek pravomocí k donucení resortu vnitra 

akceptovat tyto její strategie a aktivity. Zatímco vládní protidrogová komise stále jen 

„poradním“ a „koordinačním“ orgánem vlády v oblasti protidrogové politiky (viz výše),

20 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 14.
1 Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v České republice v roce 2002.
2 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f  Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.
3 Výroční zpráva za rok 2003. Národní protidrogová centrála Policie ČR.
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sociálně-demokratická vláda pokračovala v posilování pravomocí, ve zvyšování 

profesionality i personálního zajištění a zlepšování image policie.

Projevila se zde pravděpodobně kombinace několika vnitro- (Stanislav Gross 

ministrem vnitra) i zahraničněpolitických vlivů (závazky vyplývající z budoucího členství ČR 

v EU). Tento nastolený trend byl dále akcentován po teroristických útocích na New York 

v září 2001. V rámci vyhlášeného boje proti terorismu došlo k posilování policejních 

pravomocí (mj. kontroverzní návrh zákona o státní službě, který měl zajistit policistům 

výrazné navýšení platů na úkor ostatních státních zaměstnanců). Vzhledem k tomu, že někteří 

vysoce postavení policejní důstojníci i politici upozornili na spojitost nelegálního obchodu 

s drogami s terorismem, byla provedena některá opatření, která měla zlepšit policejní 

mechanismy v boji proti drogové kriminalitě. Např. poslanec ODS Jiří Payne v této 

souvislosti řekl: „Myslím, že právě teď' svět konečně přichází k odpovědnosti, že se pokusí 

udělat konec s drogami nejen na straně spotřebitelů, ale také na straně producentů drog, “4

Významné změny se tedy dotkly i Národní protidrogové centrály, která prošla 

několika organizačními reformami. Na základě rozkazu policejního prezidenta byla již 15. 

ledna 2001 vyjmuta z organizační struktury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 

Služby kriminální policie, jejíž byla do té doby součástí, a stala se samostatnou 

specializovanou jednotkou. V průběhu tohoto roku došlo i k jejímu výraznému personálnímu 

posílení.5 V návaznosti na novelu trestního řádu č. 265/2001 Sb. pak proběhly s účinností od 

ledna 2002 organizační změny na Policejním prezidiu a došlo na všech úrovních (okres-kraj- 

centrum) ke sloučení úřadu vyšetřování a služby kriminální policie v jediný Úřad služby 

kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v kompetenci náměstka policejního prezidenta pro 

trestní řízení, jako důsledku vypuštění procesního institutu vyšetřovatele. Cílem bylo 

vytvoření systému srovnatelného se systémy fungujícími v členských zemích EU a 

zjednodušit a zrychlit tak stíhání.6 V průběhu roku 2002 posílila Národní protidrogová 

centrála znovu, když v jejím rámci vznikly regionální pracoviště - expozitury v Českých 

Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.7

Takto posílená Národní protidrogová centrála, podporovaná ministrem vnitra, se stále 

více ve svých názorech na řešení protidrogové politiky rozcházela se stanovisky vládní 

protidrogové komise a za podpory některých politiků především z KDU-ČSL a částečně i

4 Tresty za držení drog budou i nadále tvrdé. Pražské slovo. 13.12.2001, roč. 93, s. 2.
5 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 69/2001. Srovnej s Pravidelná zpráva o pokroku České republiky na 
cestě k přistoupení 2002, s. 106.
6 Pravidelná zpráva o pokroku České republiky na cestě k přistoupení 2002, s. 106.
7 Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v České republice v roce 2002. Akční plán MV a Policie ČR k realizaci 
národní strategie protidrogové politiky na období 2003 až 2004, příloha č. 2.
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ČSSD usilovala o zastavení „ liberalizace“ české protidrogové politiky. To názorně 

dokumentovaly roztržky mezi nimi, které se dotýkaly celé řady témat, především pak: 1) 

zpochybňování interpretace trendů v oblasti drog a poskytovaných dat ze strany MPK, 2) 

odpor k dělení drog a dekriminalizaci marihuany, 3) zpochybňování některých opatření 

v oblasti prevence a léčby uživatelů drog; 4) kritika financování protidrogové politiky. MPK 

uznávala vysokou profesionalitu a žádoucí výsledky NPC v postupu proti organizovanému, na 

druhou stranu vytrvale obhajovala efektivitu vládní protidrogové politiky a odmítala kritiku ze 

strany NPC a MV, která v některých ohledech překračovala jejich pravomoci. Každopádně 

argumenty protidrogové centrály představovaly významný zdroj pro odpůrce vládní 

protidrogové politiky a především KDU-ČSL se na ně bude mnohokrát odvolávat (viz níže).

4.2. Koaliční vláda Vladimíra Špidly

4.2.1. Volby do Poslanecké sněmovny a nová vláda

Přes tyto diskuze a spory, volební programy parlamentních stran drogové problematice 

nevěnovaly přílišnou pozornost. Tradičně největší zájem KDU-ČSL byl otupen v dokumentu 

„ Dáme věci do pořádku “ (Rovné šance pro všechny) -  programovém prohlášení Koalice, jíž 

byla strana lidová součástí. V souvislosti s drogami tento dokument zdůrazňoval především 

klíčovou úlohu prevence a zároveň vyjadřoval podporu léčebným a odvykacím programům 

pro drogově závislé. V tomto bodě je zřejmý kompromis mezi US-DEU a KDU-ČSL, které 

zastávaly v otázce drog zcela odlišné postoje. Program jednak drogové problematice 

nepřikládal pozornost, jakou ji věnovaly předchozí dokumenty KDU-ČSL a záměrně opomíjel 

některá sporná témata, na kterých by strany Koalice pravděpodobně nedosáhly shody (otázka 

postihu za držení drog, programy minimalizace rizik). Nicméně z mediálních prohlášení 

některých čelních představitelů KDU-ČSL bylo zřejmé, že se jejich postoj k drogové 

problematice v podstatě nezměnil, stejně tak, že US-DEU se přiklání spíše ktzv. modelu 

minimalizace rizik.1

Program KSČM „S lidmi pro lidi“ v oddílu Dejme mladým lidem svobodu i 

perspektivu“ vyjadřoval velmi obecně ochotu pomáhat mladé generaci, aby se vyhnula 

užívání drog a zdůrazňoval maximální pozornost protidrogové prevenci a osvětě. Zároveň

1 Programové prohlášení Koalice -  Dámě věci do pořádku (2002), oddíl „Koalice pro právní řád“ a „Koalice pro 
rodinu s dětmi a zdravý život“. Srovnej s Report. ČT. 30.5.2006. KONTRA, Martin, KOVALÍK, Jan. Zakázaná 
ex/áze.Respekt, 17.12.2001, roč. 12, č. 51.
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požadoval přísné tresty pro dealery, které by však neměly dopadat na uživatele. V tomto 

ohledu korespondoval s vládní linií protidrogové politiky. Nicméně v následujících bodech se 

od ní odkláněl. Pod vlivem návrhu na legislativní dělení drog do skupin podle zdravotní a 

sociální škodlivosti odmítl rozlišovat drogy na tzv. měkké a tzv. tvrdé a stavěl se proti 

rozšiřování společenské tolerance vůči drogám. Ačkoli program KSČM byl v drogové 

problematice překvapivě málo prorepresivní, prohlášení některých jejích členů naznačovalo, 

že převažuje tradičně nekompromisní postoj k drogám. Například poslanec Karel Vymětal 

viděl řešení drogové problematiky v extrémním zvýšení trestů za jejich distribuci po vzoru 

Thajska.2

Tradičně malou pozornost drogové problematice věnovaly obě nej větší parlamentní 

strany, které v názoru na směrování protidrogové politiky byly rozpolcené (ačkoli u ODS byla 

viditelná tendence k stále větší podpoře modelu tzv. minimalizace rizik). Program ČSSD 

„Lidskost proti sobectví -  prosperita pro všechny“ se omezil na obecné formulace: „zvláštní 

pozornost věnovat boji proti drogám „ smysluplné využívání volného času dětí představuje 

hlavní prostředek ... v boji proti užívání drog. “3 Volební desatero ODS toto téma zcela 

opomíjelo.4

Za zmínku stojí, že některé z menších politických subjektů se poprvé otevřeně 

přiklonily k modelu kulturní integrace, kde by konopných látky měly být podrobeny 

podobným kontrolním mechanismům jako např. alkohol. Liberální reformní strana, která 

měla od listopadu 2002 zastoupení v Senátu, přicházela v kapitole „Spravedlnost a vězeňství“ 

s návrhem na „ tolerování regulované distribuce lehkých drog. “5 Strana Zelených pak letmou 

zmínku v programu doprovodila obsáhlým oficiálním stanoviskem k tzv. měkkým drogám. 

Vtom označila konopí za látku s „prakticky nulovými“ zdravotními riziky a tehdejší 

zákonnou úpravu (zák. č. 112/1998 Sb.) označilo za nevyhovující, na kterou doplatila spousta 

uživatelů drog. Strana přicházela s konkrétními změnami protidrogové politiky: 1. z hlediska 

zákona postavit měkké drogy na úroveň alkoholu a tabákových výrobků, 2. přísněji postihovat 

distribuci tzv. tvrdých drog, 3. změna a zefektivnění systému prevence.6 Zmíněné návrhy 

z volebního programu však lze považovat pouze za obecné proklamace, neboť ani jedna ze 

stran neměla moc šancí na překonání pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké

2 Volební program KSČM (2002), oddíl „Dejme mladým lidem svobodu i perspektivu“. Srovnej s ČT, 
30.5.2006. Report.
3 Volební program ČSSD „Lidskost proti sobectví-prosperita pro všechny“ (2002), oddíl „Zdravotní politika“ a 
oddíl „Bezpečnost občanů a ochrana majetku.“
4 Volební desatero ODS (2002).
5 Volební program LiRA (2002), oddíl „Spravedlnost a vězeňství“.
6 Volební program Strany zelených (2002), oddíl „Měkké drogy“.

82



sněmovny. To se odrazilo v následném volebním programu SZ, kdy rostoucí preference 

přiměly stranu předložit realističtější program mj. ve vztahu k drogám (viz níže).

V červnových volbách v roce 2002 opět zvítězila ČSSD, ale tentokrát její nový 

předseda Vladimír Špidla nesestavil vládu sám, ale s koaličními partnery KDU-ČSL a US- 

DEU. Jednalo se o politické strany, která v drogové problematice zaujímaly značně odlišné 

postoje. Proto bylo programové prohlášení vlády v této otázce stručné a vyhýbalo se 

kontroverzním tématům. Konkrétně uvádělo, že „ v protidrogové politice bude vláda usilovat 

jak o snižování nabídky drog zejména postihem a potíráním organizovaného zločinu a 

pouliční kriminality, která s užíváním drog souvisí. Za významnou část protidrogové politiky 

vláda považuje také prevenci užívání drog dětmi a mladými lidmi a snižování poptávky po 

drogách. “ Vládní prohlášení tedy v obecné rovině zopakovalo dva z hlavních pilířů Národní 

protidrogové strategie, přičemž nikterak nespecifikovala nejkontroverznější přístup státu 

k lidem, kteří již drogy užívají.7 Zároveň se sestavením nové vlády došlo i ke změně na pozici 

výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, kterou zaujal Petr 

Mareš, místopředseda vlády za US-DEU. Zatímco předchozí politici na postu výkonného 

místopředsedy nebo předsedy vládní protidrogové komise preferovali především represivní 

model protidrogové politiky nebo se k problému příliš nevyjadřovali (částečnou výjimku 

představoval pouze první předseda MPK Jan Ruml), Mareš byl názorově velmi blízko modelu 

minimalizace rizik, ztělesňovaného sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky. Zároveň plně podporoval linii obsaženou ve vládní protidrogové komisi, což rovněž 

nebylo u předchozích politických šéfů MPK běžné. To dávalo naději, že by vládní 

protidrogová mohla být jednoznačnější a více čitelná, než za vlád předchozích. Navíc 

jednoznačně „proevropská“ orientace vlády se odrazila i ve vládní protidrogové politice. 

Mnoho opatření bylo přijímáno s ohledem na závazky vyplývající z členství v EU nebo 

s odvoláním na praxi v členských zemí EU.

To, že drogová problematika představovala politicky atraktivní téma naznačilo i 

vytvoření několikačlenného parlamentní podvýbor pro problematiku drog a toxikomanie v 

září 2002 (předsedkyně Lucie Talmanová), který byl složkou Výboru pro sociální politiku a 

zdravotnictví poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl tak naplněn jeden z úkolů Národní 

strategie a tento krok jen podtrhl zvyšující se zájem o drogovou problematiku na politické

7 Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly (2002), kap. 7.2.

83



úrovni. To na druhou stranu vedlo ke kritice ze strany některých odborníků, kteří v tom viděli 

snahu nepřiměřeně politizovat čistě odborné otázky drog.8

4.2.2. Organizační změny

Nová vláda Vladimíra Špidly provedla některé kroky, které posílily autoritu vládní 

protidrogové komise (získala nový název Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky - 

RVKPP), ačkoli formálně nedošlo k podstatnému navýšení jejích pravomocí. V důsledku 

reformy územní veřejné správy byl systém okresních protidrogových koordinátorů plně 

nahrazen systémem novým -  krajským. Rolí MPK a vládní linií protidrogové politiky se 

vláda zabývala na několika svých zasedáních. Svým usnesením č. 1110 ze dne 13. listopadu 

2002 a následně usnesením č. 1191 ze dne 26. listopadu 2003 přijala výsledky tzv. bilančních 

zpráv z plnění národní strategie protidrogové politiky a urgovala příslušné ministerstva, aby 

plnily včas úkoly vyplývající z této strategie. Usnesením č. 109 ze dne 4. února 2004 pak 

rozhodla o přípravě nové strategie protidrogové politiky na následující období.1

Daleko důležitější bylo usnesení vlády č. 549 ze dne 4. června 2003, k závěrům 

Projektu PHARE twinning 2000 Posílení národní protidrogové politiky. Twinningový projekt 

zaměřený na protidrogovou politiku probíhal v České republice ve spolupráci s rakouským 

partnerem vletech 2001-2003. Projekt měl nepochybně v mnoha oblastech viditelný dopad, 

zefektivnil plnění národní protidrogové strategie, soustředil odborné kapacity, definoval celou
ř  r r ••• , 9 r ?řadu problémových oblastí a navrhl jejich řešení. Vláda na základě závěrečné zprávy z tohoto 

projektu přijala celkem 28 úkolů, adresovaných příslušným členům vlády, které se dotýkaly 

tří okruhů: 1. zlepšení horizontální a vertikální koordinace protidrogové politiky, 2. snižování 

poptávky a nabídky a posilování kapacity, 3. Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, sběr a zpracování dat. Tyto úkoly byly zaměřeny jednak na zvýšení 

odborné kvalifikace, kvality poskytovaných informací a efektivity dosavadních 

protidrogových aktivit a některé z nich v mnohém překračovaly dosavadní pohled na

8 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004. Usnesení vlády č. 549/2003, úkol 2.1. Bilanční 
zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 13. Radimecký, Josef. Česká 
drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online].
1 Koordinace protidrogové politiky. Nástroj realizace účinných komplexních opatření. In: Zaostřeno na drogy, 
roč. 2, č. 3, s. 3-5. Usnesení vlády ČR č. 1110/2002. Usnesení vlády ČR č. 1191/2003. Usnesení vlády ČR č. 
109/2004.
2 Viz MIOVSKÝ, M., a kol. Souhrnná zpráva analýzy potřeb v primární prevenci. MIOVSKÝ, M., SPIRIG, H., 
HAVLÍČKOVA, M. Vězeňství a nelegální drogy (sborník textů z užívání nelegálních návykových látek ve 
věznicích).
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protidrogovou politiku. Pro obhájce represivního modelu bylo především nepřijatelné další 

rozšiřování substituční léčby, hrazení substitučních přípravků zdravotními pojišťovnami nebo 

rozšíření opatření tzv. minimalizace rizik do věznic. Z důvodu personální a odborné 

náročnosti a kontroverznosti některých úkolů se však jejich realizace komplikovala a mnohé 

se v původním termínu nepodařilo splnit vůbec. Přesto bylo na základě tohoto vládního 

usnesení realizována celá řada opatření především v resortu školství (vznik mezirezortní 

pracovní skupiny Primární prevence, přesun protidrogové problematiky pod obor prevence 

namísto kritizovaného organizačního začlenění v odboru speciálního vzdělávání a 

institucionální výchovy, vypracování minimálních standardů kvality primární prevence 

apod.)4, resortu zdravotnictví (několik pracovních skupin zaměřených na zvýšení kvality 

poskytovaných informací)5 a resortu spravedlnosti (zefektivnění sběru informací o užívání 

drog ve věznicích, navázaní spolupráce Generálního ředitelství vězeňské služby 

s neziskovými organizacemi aj.).6

Poslední okruh úkolů, uložených příslušným resortům vládním usnesením č. 549 ze 

dne 4. června 2003, se týkal Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti. To bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 na základě 

rozhodnutí Evropské komise ze září 1998 a mělo plnit funkci kontaktního střediska sítě 

REITOX ve smyslu terminologie Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové 

závislosti. Středisko podléhalo od roku 2003 dozoru Poradního výboru pro sběr dat o 

drogách a začalo plnit funkci koordinační instituce pro sběrná pracoviště různých složek 

státní správy i nestátních institucí, které se na sběru dílčích dat o sledovaných ukazatelích 

podílely.7

Přestože posláním Střediska měl být pouze sběr, vyhodnocování a šíření informací o 

drogách a drogových závislostech, jeho zřízením v rámci RVKPP došlo k faktickému zvýšení 

autority protidrogové rady vlády a zároveň prohloubilo spory s Národní protidrogovou 

centrálou. NMS totiž zrušilo funkci koordinátora drogové epidemiologie (Hygienická stanice 

hlavního města Prahy) a začalo publikovat výroční zprávy o drogové situaci v ČR. Zatímco

3

3 Usnesení vlády ČR č. 549/2003, příloha.
4 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003, s. 18. BUZKOVÁ, Petra. Editorial. 
Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3, s. 229-230. MIOVSKÝ, M., KUBŮ, MIOVSKÁ L. Evaluace programů primární 
prevence užívání návykových látek v ČR. Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3, s. 292.
5 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 23, 30. Bilanční zpráva o plnění úkolů 
z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 23.
6 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, s. 67. MIOVSKÝ, M., SPIRIG, H., 
HAVLÍČKOVÁ, M. Vězeňství a nelegální drogy (sborník textů z užívání nelegálních návykových látek ve 
věznicích), s. 30.
7 Usnesení RVKPP č. 4/0203. Usnesení vlády ČR č. 296/2003. Usnesení vlády ČR č. 643/2002.
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předchozí Výroční zprávy o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR sestavené Meziresortní 

protidrogovou komisí měly především informativní charakter, výroční zprávy publikované 

Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti znamenaly v tomto 

ohledu značný posun. Nejenže začaly stručně komentovat postoje politických stran k drogové 

problematice, ale již první z nich uváděla některé údaje, které byly značně kritické především 

k represivním protidrogovým složkám. Byly jim zejména vytýkány: 1) kvalita a konzistence 

poskytovaných dat, 2) neschopnost poskytnout věrohodný indikátor vlastní úspěšnosti8 a 3) 

dokonce záměrné zkreslování jimi poskytovaných údajů.9 Zatímco první dva okruhy kritiky 

byly akceptovány a příslušné represivní složky podnikly konkrétní kroky k jejich odstranění 

(Akční plán ministerstva vnitra a Policie ČR k realizaci národní strategie protidrogové 

politiky na období 2003-2004, Společné analytické pracoviště pro data z oblasti potlačování 

nabídky drog), obvinění ze záměrného zkreslování údajů se ze strany NPC setkalo již 

s menším pochopením (ačkoli i zde protidrogová centrála provedla některé korekce).10

S ohledem na vyostřující se spor mezi vládní protidrogovou komisí a protidrogovou 

centrálou však byla nej významnější informací, které tyto výroční zprávy přinášely, 

interpretace trendů ve spotřebě drog v České republice. Zatímco všechny výzkumy ukazovaly, 

že v období zhruba do roku 2000 docházelo ke kontinuálnímu nárůstu všech negativních 

ukazatelů v souvislosti s drogami, poté došlo dle NMS k zřejmé změně. Na jednu stranu po 

roce 2000 nadále narůstaly negativní údaje v souvislosti s užíváním méně rizikových drog, na 

druhou stranu došlo ke stabilizaci nebo zlepšení trendů v užívání drog více rizikových. NMS 

vykládala tyto informace jako konec „drogové epidemie“, která byla ovlivněna poměrně 

vysokou úrovní a dostupností léčebných programů a ukazovala, že vládní protidrogová 

politika byla úspěšná.11

Národní protidrogová centrála však interpretace NMS zpochybnila a to hned 

z několika důvodů. Výroční zpráva NPC za rok 2002 k tomu uváděla: „ Výhrady se týkají 

zejména kvality a validity předkládaných zpráv touto radou pro mezinárodní účely. Výstupy

8 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001, s. 79-80. Výroční zpráva o 
stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 56-58. Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v České 
republice v roce 2001.
9 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2002, s. 56-58. Výroční zpráva - 
Situace v oblasti drog v České republice v roce 2001. Zatímco zprávy NPC uváděly efektivitu při záchytu drog 
20-50%, NMS operovalo s čísly nepřesahující 1%
10 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003, s. 54, 62-63. Výroční zpráva o stavu ve 
věcech drog v České republice v roce 2004, s. 58. Srovnej se Závazný pokyn policejního prezidenta č. 102/2003, 
čl. 14 a 15.
11 Studie realizované v rámci drogového informačního systému. In: Zaostřeno na drogy, roč. 3, čís. 3, s. 1. 
Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 17-18. Výroční zpráva o 
stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, s. 21.
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ve zprávách a celkové trendy této rady rozhodně nereprezentují názory a cíle všech odborníků 

a složek v oblasti protidrogové politiky, zkreslují skutečnou situaci v oblasti drog na území 

České republiky ve prospěch legalizačních trendů potlačujících represi a nejsou tedy 

reprezentativními oficiálními výstupy za Českou republiku. “ Národní protidrogové centrále 

tedy nevadil pouze fakt, že Národní monitorovací centrum interpretovalo drogovou situaci 

jako zlepšující se a to i přesto, že neustále narůstal počet uživatelů konopných drog i extáze, 

ale zpochybnila i samotnou hodnověrnost zveřejněných údajů. Ve své argumentaci se opírala 

především o vlastní zjištění (ty však nebyly podloženy žádným konkrétním výzkumem) a o 

informace poskytované Hygienickou službou, která údaje o drogové situaci interpretovala 

méně příznivěji než NMS. Národní monitorovací středisko tak bylo kritizováno, že ke 

zpracování výročních zpráv nepozvalo odborníky z represivního sektoru a že záměrně 

zkreslovalo údaje, aby mohlo ospravedlnit „neúspěšnou liberální“ protidrogovou politiku.12

Značné rozdíly ve výkladu dat a informace o neustálém nárůstu užívání extáze a 

konopných látek představovalo jeden z argumentů, který podporoval kritické hlasy a 

prohluboval spory mezi vládní protidrogovou komisí a resortem vnitra. Jiří Komorous v této 

souvislosti řekl, že tento nepříznivý trend je „důsledek ustálené a tendenční medializace 

drogového problému v České republice, která vede ke zvyšování tolerance veřejnosti k 

některým návykovým látkám. ”13 Vina za tento stav byla dávána především “liberální” politice 

vládní protidrogové komise, která bagatelizovala rizika některých drog.

4.2.3. Návrh Petra Mareše

Mezitím, z podnětu místopředsedy vlády Petra Mareše, pokračovala vláda v přípravě 

„protidrogových paragrafů“ trestního zákona, ačkoli se názory na ní mezi koaličními 

partnery různily. Přes tyto rozporuplné postoje (a přesto, že proti byla samotná ministryně) 

sestavilo na základě usnesení předchozí vlády č. 1177/2001 Ministerstvo zdravotnictví vr. 

2002 expertní pracovní skupinu, která připravila v březnu 2003 rozdělení drog do tří skupin 

podle zdravotního a společenského rizika.1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

mezitím předložila prostřednictvím ministra Mareše v dubnu 2003 věcný záměr novelizace 

tzv. drogových trestných činů legislativnímu odboru ministerstva spravedlnosti. Součástí 

návrhu byla diferenciace skutkových podstat trestného činu přechovávání drog pro vlastní

12 Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v České republice v roce 2001. Výroční zpráva za rok 2003. Národní 
protidrogová centrála Policie ČR. Výroční zpráva za rok 2005 - stav drogové problematiky v Evropě, s. 28 a 29.
13 Ustupování marihuaně a extázi zvýší je jí oblibu u mládeže. Právo. 16.2.2004, roč. 14, s. 2.

- 1 Návrh Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 2003 č.j. 6898/03; OZP/4-179/2.
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potřebu. U nejvíce rizikových drog navrhovala zpřísnění trestních sankcí oproti stávající 

úpravě. Naopak u drog, jejichž užívání bylo spojeno s nejnižšími zdravotními riziky (konopné 

látky) bylo navrženo trestně postihovat přechovávání pro sebe nikoli v množství „ větším než 

malém", ale v množství označeném jako "větší rozsah” (který však neměl odpovídat 

vymezení tohoto pojmu tak, jak učinilo NSZ ve svém pokynu obecné povahy č. 6/2000) a 

dekriminalizovat pěstování několika rostlin konopí pro vlastní potřebu. Přitom držení 

„malého“ a "většího než malého" množství konopných látek by ani nadále nebylo legální, 

bylo by však posuzováno a sankcionováno pouze jako přestupek. Určení množství "většího 

než malého", "většího rozsahu" a "značného rozsahu" mělo být následně stanoveno

v prováděcím předpisu, a to na základě lékařských, epidemiologických, policejních a dalších
° 2poznatků. To by znamenalo znatelnou změnu ve vládní protidrogové politice. Oficiálním 

cílem předkladatelů bylo přispět k rozdělení trhů s drogami s různým zdravotním a 

společenským rizikem, zabránit kriminalizaci uživatelů a příležitostných malých dealerů 

méně rizikových drog a snížit společenské náklady s touto kriminalizaci spojené.3 Podle nich 

se jevilo „jako výhodnější nabízet léčbu ze závislosti než hrozit trestním postihem, který v 

první fázi příliš neodrazuje a v druhé -  při realizaci -  spíše stav zhoršuje" Na druhou stranu 

požadovaly jako vysoce žádoucí přijmout opatření, která „znesnadní etablování a činnost 

zahraničních organizovaných skupin distributorů drog na našem území”, s důrazem na postih 

a potírání těchto zločineckých uskupení. Současně akcentovali, že se v žádném případě 

nejednalo o porušení platných mezinárodních úmluv a naopak vycházeli z pozitivních 

zkušeností EU, neboť většina členských států EU zavedla zákonné či podzákonné 

mechanismy, na základě kterých se uživatelé drog, zejména konopných, vyhnou trestnímu 

stíhání. Oporou pro tuto legislativní úpravu byl především fakt, že osoby užívající konopné 

látky se většinou nedopouštěly jiné trestné činnosti ani nezatěžovali veřejné rozpočty a 

zdravotní a sociální rizika spjatá s užíváním těchto látek bylo možné považovat za přijatelná.4

Petr Mareš předložil návrh na legislativní rozdělení drog společně s výroční zprávou o 

stavu ve věcech drog v České republice, která upozorňovala na neustálý nárůst užívání 

konopných látek, vládě v červnu 2003. Návrh vyvolal širokou diskuzi a pro jeho podporu 

nebo naopak proti se vyslovila celá řada politiků včetně těch, kteří obvykle drogovou 

problematiku nekomentovali a mnozí byli značně kritičtí. Jeho odpůrci z řad politiků

2 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003, s. 4.
3 Uživatelé drog a zákony. In: Zaostřeno na drogy, roč. 1, č. 3., s. 4.
4 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro EMCDDA v roce 2001, s. 5. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2002, s. 6. Srovnej s ČTVRTEČKOVÁ, Adéla. HOLUB, Petr. Unionista Mareš: 
Zrušme trest za marihuanu. HN. 12.5.2003, roč. 14.
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připomínali, že všechny drogy jsou škodlivé (Marie Součková), povede k legalizaci distribuce 

drog (Jan Vidím-ODS) nebo, že i platný zákon rozlišoval společenskou nebezpečnost (§3 

odst. 4 tr.zák.l 12/1998 Sb.) a ve vězeních nebyl nikdo za konopné látky (Jan Kasal). Navíc 

několik let jeho platnosti neprokázalo obavy jeho odpůrců a přijetím „Marešovy “ normy by 

došlo k porušení mezinárodních závazků.5 Tyto názory podpořily i závěry mise INCB, které 

mj. uváděly, že dělení drog je umělé a není založeno na důkazech.6 Jiří Komorous dokonce 

zaslal dopis „všem členům parlamentu” a vyzval je k zastavení legislativního procesu. V něm 

zdůraznil negativní důsledky užívání konopných drog a obvinil autory legislativních návrhů 

(tedy vládní úřady i ministerstva) ze lží a “dlouhodobé proliberalizační kampaně vedené v 

Česku. ”7

Místopředseda vlády a výkonný místopředseda RVKPP Petr Mareš reagoval na 

kritiku v sérii článků, ve kterých ospravedlňoval navrhovanou zákonnou úpravu. Podle jeho 

slov se návrh snažil změnit filozofii pohledu na drogovou problematiku v třech základních 

směrech: 1) rozlišit drogy podle nebezpečnosti, následků a zdravotních rizik do skupin, 2) 

nekriminalizovat uživatele měkkých drog a jejich pěstitele pro vlastní potřebu, 3) zpřísnit 

postihy pro dealery drog. To mělo vytvořit jasnou linii mezi tzv. měkkými a tzv. tvrdými 

drogami. Mareš to ospravedlňoval především malou nebezpečností konopných látek, 

srovnatelnou s alkoholem: „Zdravotní následky či sociální důsledky užívání marihuany, 

alkoholu či nikotinu v zásadě nejsou odlišné. To vychází ze statistik, které uznávají i kritici 

měkčího postupu vůči uživatelům "trávy". Naopak u drog nejrizikovějších je  třeba postupovat 

razantněji. Zpřísnění trestů pro dealery drog bylo také nedílnou součástí tohoto návrhu. 

Kdyby pěstování pro vlastní potřebu nebylo kriminalizováno, jednoznačně by se snížila 

četnost a v podstatě i potřeba kontaktu uživatelů marihuany s dealery. Dealerům by se tak 

zmenšily zisky a uživatelům pravděpodobnost seznámení s drogou - třeba i tvrdší. “8

Vláda ČR, která tento návrh projednávala v roce 2003, k němu nezaujala jednotný 

postoj a zatímco jedni tento krok otevřeně podporovali (Vladimír Mlynář, Petra Buzková), 

tradičně všichni ministři za KDU-ČSL a někteří za ČSSD (Stanislav Gross, Marie Součková)

5 Např. Řekne vláda v létě marihuaně ano? Právo. 25.6.2000, roč. 13, s. 2. Marešova tolerance marihuany 
odporuje názoru OSN. Právo. 25. 11. 2003, roč. 13, s. 2. Televizní noviny. TV NOVA. 12.5.2003.
6 Zpráva mezinárodní mise INCB v ČR.
7 Cit z: Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f  Drug Issues. 2004. 
Vol. 34, no. 3.
8 Mareš: Dealery tvrdých drog trestejme přísně. LN. 19.5.2003, roč. 16, s. 2. NACHER, Patrik. Nemanipulujme 
s fakty.Literární noviny. 19.10.2003, roč. 14. Srovnej s MAREŠ, Petr. V boji proti drogám jsme docela dobří. 
MF. 25.10..2002, roč. 16, č. 2.
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byli rezolutně proti.9 Ministerstvo spravedlnosti, které připravilo nový trestní zákoník, tyto 

spory reflektovalo a vycházelo i z konstatování ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, že 

„návrh ministra Mareše je  absolutně nepoužitelný“ kvůli formálním nedostatkům.10 Navíc 

přišlo s částečně kompromisním řešením, protože se zdálo, že návrh Petra Mareše je příliš 

„liberální“ a jen stěží by hledal politickou podporu. Oproti „Marešově návrhu“ a rozdělení 

provedeným Ministerstvem zdravotnictví, tak byly drogy rozděleny pouze do dvou skupin 

(konopné látky a ostatní). U první se vzhledem k její nízké společenské a zdravotní 

nebezpečnosti navrhovalo změnit hranici postihu na „větší rozsah“ (nový § 265), který u 

ostatních zakázaných látek zůstával okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Návrh 

dále předpokládal vytvoření nové skutkové podstaty trestného činu -  nedovoleného pěstování 

rostlin obsahujících omamné a psychotropní látky (nový § 263). Účelem zavedení tohoto 

ustanovení byla diferenciace mezi sankcemi za pěstování těchto drog za účelem 

samozásobitelství a sankcemi za pěstování za účelem distribuce. Hranice jednotlivých 

množství přechovávaných a pěstovaných drog (množství větší než malé, větší rozsah, značný 

rozsah, velký rozsah), jakož i druhy psychotropních rostlin, uvedené ve skutkových 

podstatách trestných činů nedovoleného přechovávání a nedovoleného pěstování drog, by 

měly být dle návrhu zákona stanoveny vládním nařízením. Takové řešení by mělo zajišťovat 

jak sjednocení dosud částečně roztříštěné právní praxe, tj. rozhodování soudů a postupu 

dalších orgánů činných v trestním řízení, tak možnost dostatečně pružné reakce na aktuální 

situaci v oblasti užívání drog. V důvodové zprávě k návrhu byla zdůrazněno, že smyslem 

tohoto ustanovení není trestní postih jednání vykonávaného se záměrem zmírnit negativní 

psychické, zdravotní a sociální dopady zneužívání návykových látek na jejich uživatele. 

Návrh nově počítal i se zavedením skutkové podstaty „ Výroba a držení předmětu 

k nedovolené výrobě návykové látky jiné než alkoholu a jedu. “ (nový § 266)11

4.2.4. Problémy ve financování protidrogové politiky

Systém financování protidrogové politiky v České republice, jak již víme 

z předchozích kapitol, byl z mnoha stran kritizován jako málo účinný a to přesto, že došlo k 

výraznému nárůstu uvolněných finančních prostředků na protidrogovou politiku a vláda

9 Ve vládě začal spor o marihuanu. LN. 3.6.2003, roč. 16, s.2. FENDRYCH, Martin. Šnečím tempem 
k modernitě. Týden. 9.6.2003, roč. 10.
10 Rychetský: Marešův návrh je  absolutně nepoužitelný. LN, 3.6.2003., roč. 16, s. 2.
11 Návrh důvodové zprávy k trestnímu zákoníku. Srovnej s Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 
republice v roce 2003, s. 4.
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provedla i některá další opatření, která měla vést kjeho zefektivnění. Finanční prostředky 

byly nadále na centrální úrovni uvolňovány Ministerstvem financí ČR z rozpočtové kapitoly 

Všeobecná pokladní správa (VPS) -  Výdaje na protidrogovou politiku ve prospěch Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která spolupracovala s ústředními orgány na 

sestavování této kapitoly. Rada pak na základě dotačního řízení a stanovených priorit tyto 

finanční prostředky účelově přidělovala převážně na programy protidrogové politiky na 

místní úrovni především prostřednictvím okresních úřadů, z části pak i prostřednictvím 

magistrátů měst a příslušných ministerstev a do kapitoly Úřadu vlády na odbornou činnost 

sekretariátu Rady vlády. K zefektivnění rozdělování těchto prostředků vznikl v roce 1999 

Výbor (pův. Rada) pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu, který dohlížel na 

dodržování usnesení vlády ČR ze dne 14. června 1999 č. 731, o Pravidlech pro čerpání 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku.1 Další zpřesnění 

pravidel při uvolňování finančních prostředků na protidrogovou politiku přineslo usnesení 

vlády č. 114 ze dne 7. února 2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které se 

odvolávalo na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V důsledku schválení 

tohoto zákona a v souvislosti s reformou veřejné správy, začaly být poskytovány dotace 

z VPS pouze prostřednictvím příslušných ministerstev.2 Výdaje na protidrogovou politiku 

však nezahrnovaly prostředky na aktivity zaměřené na potlačování nelegální nabídky drog. 

Tato ministerstva uvolňovaly finance na opatření zaměřená proti drogám z vlastních 

rozpočtových kapacit, stejně tak část prostředků z vlastních rozpočtů uvolňovala i ostatní 

ministerstva na svoje dotační programy (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) a na programy prevence sociálně-patologických jevů (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra). Postupně začaly financovat protidrogovou 

politiku i města a okresy/kraje, aby zmenšily vzdálenost mezi příjemci a poskytovateli 
•>

dotací. Prostředky na protidrogové aktivity ze svých zdrojů uvolňovaly i nestátní neziskové 

organizace. Zatímco v druhé polovině devadesátých let vláda vyjádřila důležitost postupu 

orgánů veřejné správy v drogové oblasti mj. i tím, že kontinuálně navyšovala finanční 

prostředky v rozpočtové kapitole Výdaje na protidrogovou politiku a i výdaje jednotlivých 

resortů měly převážně rostoucí křivku, kolem roku 2000 se tento nárůst zastavil a od té doby

1 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 40. Usnesení vlády ČR č. 731/1999, příloha.
2 Zákon č. 218/2000 Sb, § 7 odst. 2. Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku, In: Věstník NKÚ 
2003, s. 317.
1 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 42. Prostředky státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku, In: Věstník NKÚ 2003, s. 318.
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se výdaje stabilně pohybovaly v rozmezí 180 až 190 miliónů korun na prevenci a léčbu (z 

toho kolem 100 miliónů z rozpočtu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a 

v rozmezí 110 až 120 miliónů na represi. Zřetelný meziroční nárůst v období po roce 2000 byl 

ale zaznamenán u výdajů z regionálních a místních rozpočtů, který úzce souvisel s reformou 

veřejné správy.4

Tento vícezdrojový systém uvolňování finančních prostředků na protidrogovou 

politiku však měl přesto celou řadu odpůrců (včetně Karla Březiny). Na jednu stranu byl 

kritizován každoročně kolísavý rozpočet, pozdní uvolňování finančních prostředků, 

znevýhodňování nestátních zařízení a obecně dotační systém. Tzn., že bylo požadováno 

vyčlenění stabilní výše na programy drogové politiky a přidělení větších pravomocí 

MPK/RVKPP. Relativní nejistota a netransparentnost totiž mohla podle těchto tvrzení ohrozit 

udržení stávající sítě i rozvoj chybějících typů programů v oblasti prevence, léčby a 

resocializace.5 Vláda na to částečně reagovala tím, že od roku 2004 byly finanční prostředky 

rozdělované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky poskytovány přímo Úřadu 

vlády ČR, což vedlo ke zrychlení jejich uvolňování.6 Nicméně v poskytování finančních 

prostředků přetrvávaly další nedostatky a nepodařilo se v plné míře uskutečnit rozsáhlé 

reformy navrhované v Národní strategii protidrogové politiky na období 2001-2004, kladoucí 

důraz na podporu kvality, zvýšení efektivity, provázanost a stabilitu systému.7 Důkazem toho 

byla jak Souhrnná zpráva analýzy potřeb v oblasti primární prevence užívání návykových 

látek, zpracovaná v rámci twinningového projektu PHARE, tak především závěry Nejvyššího 

kontrolního úřadu. První jmenovaná upozorňovala na neexistující evidenci finančních 

prostředků vydávaných z rozpočtů příslušných ministerstev, měst a obcí a pravděpodobnou 

duplicitu financování některých aktivit.8 To se samozřejmě mohlo projevit ve zkreslování 

skutečné výše vydávaných prostředků na protidrogovou politiku a v neefektivitě jejich 

vynakládání. Kontrolní akce 02/22 „Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku “ 

Nejvyššího kontrolního úřadu odhalila celou řadu pochybení především na třech 

ministerstvech (MŠMT, MPSV a MZ), které nedodržovaly jak obecně platné právní předpisy, 

tak i své interní metodické pokyny, dále pak pochybení na Úřadu vlády ČR, na magistrátu hl.

4 Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 22.
5 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 28 a 40-42. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve
věcech drog v České republice za rok 2001, s. 15. Boj s drogami naráží na byrokracii. HN. 20.2.2001, roč. 12.
6 Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 22.
7 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, s. 40. Usnesení vlády ČR č. 1110/2002, příloha,
s. 14.
8 MIOVSKÝ, M., a kol. Souhrnná zpráva analýzy potřeb v primární prevenci, s. 10.
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města Prahy a u většiny příjemců dotací.9 Zatímco zejména represivní orgány, podpořeni 

KDU-ČSL, v tom spatřovaly především nadbytečnost institucí v oblasti prevence a léčby a 

jejich podporu za pouhé plýtvání veřejnými prostředky,10 ostatní, včetně sekretariátu RVKPP, 

spatřovala chyby hlavně v rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Dle jejich 

interpretace závěrů kontrolní akce NKÚ vyplývalo, že prostředky na protidrogovou politiku 

byly použity účelově správně, došlo pouze k dílčím nedostatkům ve vedení účetnictví 

některých projektů a kontrole čerpání prostředků, nikoli ke zneužití či mrhání. Zároveň 

připomínali tajný rozpočet Národní protidrogové centrály a nejasné financování Vackova 

časopisu Závislost i my.11

4.2.5. KDU-ČSL a ..válka drogám“

Jistě nepřekvapí, že spory mezi tzv. liberály a tzv. represionisty nevedly ke 

spokojenosti ani jedné ze zainteresovaných stran a urychlily pouze vyhrocení sporu mezi 

oběma „tábory“. Tomáš Zábranský mluví o zformování politické koalice mezi KDU-ČSL a 

Národní protidrogovou centrálou, která chtěla prosadit hluboké změny v dosavadním systému 

koordinace protidrogové politiky.1 V únoru 2004, v televizním interview, označil Jiří 

Komorous situaci v oblasti drog v ČR za nebezpečnou a vinu za danou situaci kladl vládní 

protidrogové radě. O týden později -  27. února 2004 -  svolala KDU-ČSL tiskovou 

konferenci, na které pateticky označila dosavadní vládní protidrogovou politiku (ačkoli byla 

součástí této vlády) za neúspěšnou a málo kompetentní a vyzvala k ofenzivnímu postupu po 

vzoru americké „války proti drogám“. Ve své argumentaci se opírala o některé účelově 

interpretované údaje (nárůst drogově závislých a drogové kriminality, plýtvání penězi nebo 

porušování mezinárodních závazků). Drogy pak byly výslovně označeny jako „vraha našich 

dětí“ a „finanční zdroj terorismu“, „liberalizační“ přístup k jejich užívání měl za následek 

„podporou nepřítele“. Hlavním impulsem pro svolání konference byl „Marešův“ návrh a 

zmiňované zjištění NKÚ, které podporovalo tvrzení KDU-ČSL, že dosavadní směr vládní 

protidrogové politiky byl neefektivní.

Výsledkem byl návrh na zpřísnění drogové legislativy, změny v systému financování a 

vytvoření blíže nespecifikovaných státních zařízení pro drogově závislé děti. Pod výzvou byl

9 Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku, in: Věstník NKÚ 2003, s. 318-319.
10 Lidovci vyhlásili válku drogám. LN. 27.2.2004, roč. 15, s.l.
11 Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004, s. 22. Výroční zpráva o 
stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002, s. 23.
1 Zábranský, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal o f  Drug Issues. 2004. Vol. 34, 
no. 3.
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podepsán nový předseda strany Miroslav Kalousek a Jiří Vacek, několikrát zmiňovaný 

předseda komise KDU-ČSL pro sociálně patologické jevy.2 Bylo to poprvé od roku 1998, kdy 

se jedna z parlamentních politických stran takto důrazně angažovala v protidrogové politice 

ČR a zpochybnila celý její dosavadní koncept, kontinuálně vytvářený od roku 1993. Navíc 

nelze opomenout, že výzva přišla týden před tím, než ministr Petr Mareš představil novou 

vládní strategii protidrogové politiky na pětileté období, která mnohá tvrzení KDU-ČSL 

zpochybňovala či zcela vyvracela a zároveň několik měsíců před vstupem ČR do Evropské 

unie. Téže Unie, která hodnotila systém koordinace protidrogové politiky v České republice 

za příklad „dobrépraxe", který dosahoval žádoucích výsledků.3

V následných prohlášení pak Kalousek s Vackem upřesnili některé konkrétní návrhy.

V legislativní rovině požadovali zvýšení trestních sazeb za drogové trestné činy (včetně 

výjimečných trestů), odmítli rozlišování tzv. měkkých a tzv. tvrdých drog jako snahu o jejich 

postupnou legalizaci (všechny drogy jsou špatné a v případě nerozlišování selhává prevence) 

a Jiří Vacek dokonce oprášil svoje již zapomenuté návrhy najeden komplexní „protidrogový 

zákon“ a „průměrnou denní dávku drogy“. V organizační rovině požadovali přenesení části 

financování protidrogové politiky na kraje, přesun mezinárodně uznávaného Protidrogového 

oddělení Generálního ředitelství cel pod Národní protidrogovou centrálu a zrušení Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, jehož roli by převzala Hygienická 

stanice hlavního města Prahy, která interpretovala trendy v oblasti drog nepříznivěji než NMS 

a mohla tak lépe podpořit katastrofické scénáře KDU-ČSL. To by znamenalo posílení 

pravomocí institucí, které dlouhodobě kritizovali směr vládní protidrogové politiky. KDU- 

ČSL dále zpochybnila věrohodnost dat publikovaných Národním monitorovacím střediskem 

pro drogy a drogové závislosti (např. vyčíslení výdajů na protidrogovou politiku či snižující 

se počty problémových uživatelů drog) a na základě údajů Hygienické služby označila vládní 

protidrogovou politiku za „ špatnou “4

KDU-ČSL, jako jedna z menších koaličních stran ve velmi slabém vládním kabinetu, 

vyvolala tímto krokem širokou politickou diskuzi. Dá se předpokládat, že nový předseda 

strany Miroslav Kalousek chtěl jednak upoutat mediální pozornost na svou osobu (o změnách 

v protidrogové politice mluvil velmi konkrétně již na sjezdu KDU-ČSL, kde byl zvolen

2 „Válka drogám“. Tiskové prohlášení KDU-ČSL. 27.2.2004.
3 Srovnej s Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003.
4 Drogová interupce KDU-ČSL. Reflex. 11.3.2004, roč. 14, č. 10, s. 6. Bývalý toxikoman se ptá... MF. 
29.3.2004, roč. 15, s. 5. Nemám rád lidi, kteříjsou závislí na čemkoli. Právo. 18.3.2004, roč.. 14, s. 5.
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předsedou strany) a zároveň učinit konkrétní krok, kde by se do jisté míry distancoval od 

vlády Vladimíra Špidly, která výrazně u voličů ztrácela důvěru.5

Výzva vzbudila široký ohlas mezi politickou i odbornou veřejností. Podporu jí 

vyslovili někteří dlouholetí kritici vládní protidrogové politiky (Igor Němec, bývalý národní 

koordinátor drogové epidemiologie Josef Polanecký)6, především však Národní protidrogová 

centrála. Jiří Komorous v článku „ Liberální přístup k drogám je  chyba “ pro Literární noviny 

ztotožnil „liberální“ přístupy k drogám za populismus, které jsou motivován především 

snahou oslovit mladého voliče a jejich důsledkem je neustálý nárůst uživatelů konopných 

látek a extáze v České republice.7 Překvapivé bylo, že celou situaci nikterak nekomentovala 

KSČM, která zastávala v protidrogové politice stanoviska relativně blízká KDU-ČSL.

Proti návrhu a stanovisku KDU-ČSL se ohradili někteří odborníci (např. redakční rada 

časopisu Adiktologie), někteří předsedové krajských protidrogových komisí (otevřený dopis 

premiérovi, ministrům a zákonodárcům), Asociace nestátních organizací (sdružující 

organizace působící v oblastech prevence, léčby a resocializace) nebo např. někteří duchovní 

a křesťanské neziskové organizace (na zformulování se výrazně podílel poslanec za US-DEU 

Svatopluk Karásek) a zmocněnec vlády pro lidská práva Jan Jařab. KDU-ČSL byla 

obviňována z populismu a snahy „ využívat oblasti prevence a léčby drogových závislostí 

k dosahování politických cílů či osobních ambicí“ (A.N.O.), její návrhy byly označeny za 

neslučitelné s „křesťanským duchem milosrdenství“ (duchovní) a zároveň „neodborné a 

nesystémové“ (krajské protidrogové komise, Zábranský) a stávající systém koordinace 

protidrogové politiky byl jeho zastánci považován -  přes některé rezervy -  za dostatečný 

(krajské protidrogové komise). Odpůrci prohlášení KDU-ČSL dále obhajovali efektivitu 

pomáhajících organizací i hodnověrnost informací poskytovaných Národním monitorovacím 

střediskem (krajské protidrogové komise, A.N.O.), plně podporovali dělení drog podle 

nebezpečnosti a dekriminalizaci konopných látek a odmítali trestání mladých uživatelů drog.8 

Tyto názory plně podporoval i generální sekretář RVKPP Josef Radimecký. Ve svém článku 

„Svět podle lidovců“ odmítl většinu systémových změn navrhovaných KDU-ČSL, zastal se 

práce RVKPP i ministryně školství Petry Bůžkové (ta byla výslovně kritizována KDU-ČSL 

pravděpodobně proto, že zastavila dotace Vackovu časopisu Závislost a my) a s ohledem na

5 Projev kandidáta na předsedu KDU-ČSL Miroslava Kalouska.
6 Rakovina rozumu. Právo. 9.3.2004, roč. 14, s. 7
7 KOMOROUS, Jiří. Liberální přístup k drogám je  chyba. Literární noviny. 15.3.2004. roč. 15.
8 ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Drogy a romantický svět lidovců. MF. 23.3.2004, roč. 15, s. 3. JAŘAB, Jan. Není 
represe jako represe. HN, 14.4.2004, roč. 15, s. 2.
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zjištění NKÚ připomínal finanční nesrovnalosti časopisu Závislost a my, publikovaného Jiřím 

Vackem.9

Složitá situace a blížící se volby do Evropského parlamentu představovali vítanou 

záminku i pro opoziční (Langer, Zahradil) i některé koaliční politiky (Falbr, Buzková, Mareš), 

kteří podrobili lidoveckou iniciativu kritice. Někteří z nich podepsali petici Stanislava Pence, 

která ostře odsuzovala názory KDU-ČSL na vládní protidrogovou politiku. Kromě US-DEU 

se tak zdálo, že zachování stávající linie protidrogové politiky, obsažené ve vládní strategii, 

stále silněji obhajuje ODS -  tedy strana opoziční. V dubnu 2004 došlo pod záštitou 

místopředsedy PSP ČR Ivana Langera -  jako již tradičně v podobné situaci -  ke konání 

konference Česká protidrogová politika -  je  důvod k revizi?, za účasti expertů EMCDDA a 

člena INCB. Vzhledem k tom, že se konference odmítli zúčastnit pozvaní Miroslav Kalousek 

a Stanislav Gross, změnila se převážná část konference v kritiku lidoveckého návrhu (z 

politiků kromě Langera i Buzková a Bém).10 Ivan Langer v materiálu Modrá šance pro slušné 

lidi -  Moderní a bezpečný stát opět definoval racionální protidrogovou politiku, která bude 

založená na čtyřech pilířích a pro níž je klíčové „postihnout podstatu problému a odlišit od 

sebe ty, kteří mají skončit v rukou policie od těch, kteří patří do rukou lékařů a terapeutů. 1

Tato situace svědčila o extrémní názorové polarizaci mezi tzv. liberály a tzv. 

represionisty a další směr české protidrogové politiky byl v tomto kontextu nejistý. I vláda 

v této situaci zůstala rozpolcená. Kromě samotné KDU-ČSL získala lidovecká výzva podporu 

i u některých ministrů ČSSD (Součková, Sobotka, Gross), zatímco jiní s ní nesouhlasili 

(Buzková). Předseda vlády Vladimír Špidla hodlal přistoupit na jednání s KDU-ČSL až ve 

chvíli, kdy Miroslav Kalousek předloží věcné a podložené argumenty a ministr sociálních 

věcí Škromach odmítal „politizovat problémy, které jsou odborného charakteru. “ Nicméně 

oficiální stanovisko sociální demokracie neexistovalo.12 Proti naopak byla Unie svobody, jejíž 

předseda Mareš byl zároveň výkonným místopředsedou RVKPP. Mareš reagoval na vzniklou 

situaci článkem „ Vláda je  v boji proti drogám úspěšná V něm se opět otevřeně přihlásil 

k rozdělení drog do skupin podle zdravotní a sociální škodlivosti a se zjevným despektem 

komentoval Kalouskovu iniciativu slovy: "Lidovecký návrh je  založen na třech principech.

9 RADIMECKÝ, Josef. Svět podle lidovců. LN. 30.3.2004, roč. 17, s. 2.
10 Česká protidrogová politika -  je důvod k revizi?. Srovnej s Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 
republice v roce 2004, s. 10.
11 Modrá šance pro slušné lidi -  Moderní a bezpečný stát, s. 36.
12 Koalici čeká „drogová bitva“ LN. 5.3.2004, roč. 17, s. 1.
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První je  postřílet dealery. Druhý pozavírat experimentátory. Třetí je  nechat pomřít ty, kteří 

jsou na drogách závislí. "13

O vzniklé situaci jednala i noční schůzka koaličních předsedů 18. března 2004. Na ní 

se Kalouskovi podařilo prosadit dva body z původně sedmibodového návrhu. Koaliční šéfové 

souhlasili, že vláda přestane dělit drogy na tzv. měkké a tvrdé a zastaví financování 

orientačních testů tzv. tanečních drog (jednalo se o jednu z aktivit, kterou prosazovala 

RVKPP, ale NPC byla vytrvale proti). Zároveň byl odsouhlasen lidovecký návrh na zřízení 

„expertní komise“, která by zhodnotila českou protidrogovou politiku a její úspěchy. Prvotní 

záměr sestavit komisi expertů se však změnil v čistě politickou komisi. Ta se měla sejít 8. 

dubna 2004 a pod vedením ministra vnitra Stanislava Grosse měla rozhodnout, jakým směrem 

by se měla dále ubírat česká protidrogová politika.. ČSSD do komise jmenovala ještě 

ministryni zdravotnictví Marii Součkovou, KDU-ČSL Jiřího Vacka a jihočeského 

vicehejtmana Pavelku. Petr Mareš chtěl původně jmenovat bývalého generálního sekretáře 

MPK Kamila Kalinu a Hanu Gajdošíkovou, ale posléze akceptoval krok ostatních dvou 

koaličních stran a rozhodl se, že jmenuje také některé stranické kolegy.14

Ačkoli odborníci mluvili o „bezprecedentní politizad“ a „amerikanizaci“ české 

protidrogové politiky ze strany KDU-ČSL, výsledky této kampaně byly zanedbatelné. Vláda 

akceptovala sice dva body lidoveckého návrhu, ale nadále pracovala na novém trestním 

zákoníku, který fakticky drogy dělil na tzv. měkké a tzv. tvrdé. Ani sestavení expertní komise 

se v důsledku vládní krize sestavit nepodařilo. Jediným hmatatelným výsledkem tak bylo 

usnesení vlády ČR č. 540 ze dne 2. června 2005, ke Kontrolního závěru NKÚz kontrolní akce 

č. 02/22 Prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku, které požadovalo, aby nová 

národní protidrogová strategie zajistila odstranění zjištěných nedostatků.15

4.2.6. Vláda Stanislava Grosse a odvolání Josefa Radimeckého

V červenci 2004 byla rekonstruována vláda ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL. Vláda 

Stanislava Grosse ve svém programovém prohlášení zmiňovala drogovou problematiku 

celkem na třech místech. V kapitole „Vnitřní bezpečnost“ opakovaně kladla důraz na 

důsledné odhalování organizovaného drogového zločinu a v kapitole „Děti, mládež, sport“ 

zdůrazňovala tradičně vysoce politicky vděčnou protidrogovou prevenci mládeže. V téže

13 P. Mareš: Vláda je  v boji proti drogám úspěšná. Zdravotnické noviny. 26.3.2004, roč. 12.
14 Kalousek zkřížil zbraně s Marešem kvůli drogám. Právo. 19.3.2004, roč. 14, s. 3.
15 Usnesení vlády ČR č. 540/2400.

97



kapitole se vláda ale také nově hlásila k požadavku řešit drogovou závislost mladistvých 

účinnou mezirezortní spoluprací a v kapitole „ Soudnictví“ považovala za jednu z priorit 

svého působení prohlubování diferencovaného výkonu trestu s důrazem na opatření směřující 

proti drogové závislosti. To pravděpodobně reflektovalo některá klíčová doporučení 

vyplývající ze závěrů Projektu Phare twinning „Posílení národní protidrogové politiky“, která 

svým usnesením č. 549 ze dne 4. června 2003 schválila vláda Vladimíra Špidly.1

Vstup České republiky do Evropské unie, volební porážka ČSSD a rekonstrukce vlády 

však na nějakou dobu odsunula problematiku drog do pozadí. Nicméně nový předseda vlády a 

zároveň předseda RVKPP Stanislav Gross nikdy netajil svoje představy o efektivní 

protidrogové politice, která by měla klást důraz především na účinnou represi. Tomu 

dopomohla i změna ve vedení RVKPP v říjnu 2004, kdy byl řízením protidrogové politiky 

(jako výkonný místopředseda RVKPP) pověřen tehdejší ministr bez portfeje a předseda 

Legislativní rady vlády Jaroslav Bureš. Již první Burešova slova naznačovala, že chystá 

v české protidrogové politice jisté změny: „ Místo vkládání peněz do preventivních programů, 

které sdělují, co už všichni vědí, chci ukázat tragické konce narkomanie v plné nahotě. “ 2

Výrazem této změny představovalo odvolání ředitele sekretariátu RVKPP Josefa 

Radimeckého v prosinci 2004. Opakovala se tak v podstatě situace z konce roku 1995, kdy 

Igor Němec odvolal Pavla Béma z téhož postu. Navíc Radimecký byl odvolán pouhý týden 

před projednáváním nové české protidrogové strategie (kterou připravoval tým odborníků pod 

jeho vedením) ve vládě. Bureš odůvodňoval tento svůj krok „mírným postojem Radimeckého 

k marihuaně a nepořádkem v účetnictví“ a požadoval provést změny v nové protidrogové 

strategii -  především posílit důraz na primární protidrogovou politiky a méně akcentovat 

především programy tzv. minimalizace rizik.3 Deset měsíců po výzvě Miroslava Kalouska tak 

nový výkonný místopředseda RVKPP akceptoval některé požadavky KDU-ČSL a pokusil se 

prosadit posun protidrogové politiky více směrem k represivnímu modelu (posílení prevence 

na úkor léčby ve svém důsledku může pravděpodobně snížit počet uživatelů drog, ale zároveň 

zhoršit dostupnost péče pro závislé a vést k jejich následné kriminalizaci).

Stejně jako o devět let dříve, věnovala i tentokrát média tomuto kroku pozornost a 

Burešův krok komentovali v médiích někteří politici i odborníci. A to přesto, že sám Bureš to 

považoval za rutinní odvolání úředníka, který má pouze plnit vládní linii protidrogové 

politiky, zatímco odpovědnost za ní nese výkonný místopředseda RVKPP. To byla jistě

1 Programové prohlášení vlády Stanislava Grosse (2004), oddíl „Vnitřní bezpečnost“, „Děti, mládež, sport“ a 
„Soudnictví“. Srovnej s Usnesení vlády ČR č. 549/2003.
2 Bureš povede protidrogovou politiku. Právo. 20.10.2004, roč. 14, s. 3.
3 Otázky Václava Moravce. ČT. 12.12.2004.
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pravda, ale na druhou stranu odvolání Radimeckého ukazovalo na rozporuplný a 

nejednoznačný směr vládní protidrogové politiky a zpochybňovala protidrogovou strategii, 

která vycházela mj. z obdobných dokumentů EU.

Za Bureše se otevřeně postavil předseda vlády Stanislav Gross i oba hlavní aktéři 

lidovecké „války drogám“ -  Miroslav Kalousek a Jiří Vacek. Posledně jmenovaný stačil 

během několika vystoupení v médiích zpochybnit statistiky poskytované RVKPP i efektivitu 

protidrogové prevence. K oficiální vládní linii protidrogové politiky vycházející z vládních 

koncepčních materiálů pak poznamenal, že „stát proti drogám prostě celé roky postupuje 

nesystémově a pseudoliberálně“ a to přesto, že odvolání Josef Radimeckého nebo některé 

návrhy KDU-ČSL mohly poměrně stabilní systém koordinace protidrogové politiky ohrozit.4 

Naopak Radimeckého, který za svým odvoláním viděl politickou dohodu předsedy KDU-ČSL 

Miroslava Kalouska s předsedou vlády Stanislavem Grossem (Kalousek to ovšem odmítl), se 

veřejně zastal především Petr Mareš a opoziční ODS. Bývalý výkonný místopředseda RVKPP 

Petr Mareš potvrzoval Radimeckého slova tím, že jeho v květnu 2004 požádal Kalousek o 

odvolání ředitele sekretariátu RVKPP. Opoziční ODS Burešův krok využila ke kritice vlády 

(a její personální politiky) a podpora oficiální vládní linie protidrogové politiky, vycházející 

z Národní strategie, byla ODS větší než u vládních stran ČSSD a KDU-ČSL.5

Burešův krok byl pochopitelný v kontextu neustálého nárůstu užívání některých drog, 

který byl spojován především ze strany KDU-ČSL a Ministerstva vnitra s údajnou nízkou 

efektivitou primární protidrogové prevence v ČR, a s odlišným pohledem na ní ze strany 

RVKPP a Ministerstva vnitra (jako jedné z výše zmíněných konfliktních oblastí). Zatímco 

vládní protidrogová rada prosazovala protidrogovou politiku založenou systémové rovnováze 

čtyř pilířů (represe, primární prevence, léčba a resocializace, minimalizace rizik), 

Ministerstvo vnitra dlouhodobě požadoval důraz především na první dva z nich. Resort 

především zdůrazňoval, že primární protidrogová prevence je vůči oblastem minimalizace 

rizik, léčby a resocializace pouze „chudou příbuznou“, ministerstva podílející se na ní 

nepostupují jednotně a že „aktivity ke snižování rizik jsou neustále vydávány za primární 

prevenci a tím odčerpávají nemalé finanční prostředky, které potom chybí ve skutečné 

primární prevenci. “6 Za příklad efektivní primární protidrogové prevence považovalo vlastní 

preventivní programy, na kterých se podílela jak Národní protidrogová centrála (Skupina 

metodiky a prevence), tak odbor prevence kriminality MV (program prevence kriminality na

4 Lidovci to rádi horké. MF. 14.12.2004., roč. 15, s. 6. Boj proti drogám musí být mnohem tvrdší. MF. 9.12.2004, 
roč. 15, s. 3. Události. ČT. 20.12.2004.
5 Události. ČT. 20.12.2004. Události, komentáře. ČT. 10.12.2004. Otázky Václava Moravce. ČT. 12.12.2004.
6 Výroční zpráva - Situace v oblasti drog v České republice v roce 2002.
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místní úrovni, Preventivní informační skupiny). Působení policie v preventivních aktivitách 

především na školách však vyvolávalo rozporuplné reakce a mnozí považovaly tyto aktivity 

za nežádoucí nebo dokonce škodlivé.7 Odpůrci argumentovaly tím, že z podstaty represivní 

instituce v této oblasti nemůže být nikterak efektivní a její působení zde může situaci pouze 

zhoršit a celou situaci musela řešit jedna z pracovních skupin projektu PHARE twinning, 

která navrhla opatření.8

Nejasné názory na efektivitu primární protidrogové prevence a požadavky ze strany 

jednoho z koaličních partnerů tak mohly výrazně ovlivnit rozhodnutí výkonného 

místopředsedy RVKPP.

5. Konec sporů? (2005-2006)

Na konci roku 2004 byla přijata nová vládní strategie protidrogové politiky na období 

2005-2009, která respektovala základní priority protidrogové strategie EU (2005-2010). 

Krátce na to byla jmenována nová vláda Jiřího Paroubka, která drogové problematice 

nevěnovala výraznou pozornost a téma drog se do centra zájmu politiků dostávalo pouze 

sporadicky. To se změnilo až v předvolební kampani k volbám do Poslanecké sněmovny 

PČR, kdy se poprvé jedna z parlamentních stran (US-DEU) přihlásila k modelu kulturní 

integrace (požadavek legalizace konopných látek) a posun k řešení drogové problematiky byl 

patrný i u dalších politických stran.

5.1.1. Nová strategie protidrogové politiky

Vláda schválila svým usnesením č. 109 ze dne 4. února 2004, o přípravě národní 

strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, hlavní princip české protidrogové 

politiky ochranu veřejného zdraví (tedy model prosazovaný WHO i EU). A to i přesto, že 

nebyla vláda v profilování protidrogové jednotná a posléze tehdejší ministr vnitra Stanislav 

Gross požadoval, aby strategie prošla připomínkami expertní komise. Vzhledem k tomu, že 

tato komise nevznikla, nebyl tento požadavek splněn. Během roku 2004 tedy probíhaly 

přípravy na nové Národní strategii protidrogové politiky na období 2005-2009, jejíž návrh 

byl původně předložen Petrem Marešem, ale ten byl v důsledku vládní krize zamítnut.

7 Např. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze strategie prevence kriminality za léta 2001 - 2003, II/6. 
VANĚČEK, M. Může policista provádět prevenci na školách. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, roč. 6, 
č. l,s.4.
8 MIOVSKÝ, M., a kol. Souhrnná zpráva analýzy potřeb v primární prevenci, s. 13.
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Strategie byla nakonec schválena usnesením vlády č. 1305 ze dne 22.prosince 2004 

v podstatě ve stejném znění, jak byla připravena expertním týmem pod vedení odvolaného 

ředitele sekretariátu RVKPP Josefa Radimeckého, ačkoli výkonný místopředseda RVKPP 

Jaroslav Bureš požadoval posílit důraz především na primární prevenci. Pouze jako jeden ze 

specifických cílů strategie, který by mohl být interpretován jako promítnutí Burešova 

požadavku, uváděla: „ V protidrogové politice bude věnována zvýšená pozornost předcházení 

a snižování konopných drog a syntetických drog typu extáze.

Nová strategie stavěla na analýze stavu ve věcech drog v předchozích letech a 

navazovala na předchozí koncepční materiály vlády. Opět zopakovala, že vláda bude usilovat

0 „ vyvážený přístup založený na čtyřech vzájemně nezastupitelných pilířích a zdůrazňovala 

protidrogovou politiku založenou na široké spolupráci, efektivním financování, ověřitelných 

datech, dlouhodobém plánování a hodnocení aktivit. Strategie v souladu s plánovanou 

protidrogovou strategií EU definovala dva prioritní úkoly: 1. potírat organizovaný drogový 

zločin a vymáhat dodržování zákonů ve vztahu k distribuci legálních drog, 2. snížit užívání 

všech typů drog a potenciální rizika a škody, které mohou jednotlivcům a společnosti
o ... f 2v důsledku jejich užívání nastat. Dosavadní vývoj v oblasti drog hodnotila Strategie jako 

uspokojující, dosahující žádoucích výsledků a pozitivně hodnocený ze strany evropských

institucí. Přesto připouštěla některé systémové nedostatky a negativní trendy, především však
i

v souvislosti s užíváním legálních drog. To kontrastovalo s názory NPC i některých politiků, 

kteří dlouhodobě kritizovali oficiální vládní linii protidrogové politiky jako neefektivní.

Nová strategie se stejně jako předchozí dokumenty odvolávala na mezinárodní

dokumenty, viditelně méně však reflektovala doporučení OSN, které v rámci „ vyváženého

přístupu“ inklinovaly spíše k represivnímu modelu protidrogové politiky. Naopak důraz 

kladla na dokumenty Světové zdravotnické organizace (Zdraví pro všechny v 21. století), 

podle nichž představovalo užívání drog problém ohrožení veřejného zdraví, a na materiály 

EU.4 V roce 2003 byly členské i kandidátské státy totiž poprvé zjevně požádány sdělením 

Evropské komise, aby „přijaly podrobnou drogovou strategii nebo akční plán boje proti 

drogám ” a zároveň Protidrogová strategie EU (2005-2012) uváděla, že „ by členské státy měly 

zvažovat dopad svých vnitrostátních strategií na jiné členské státy, způsoby, jakými se 

vnitrostátní strategie různých členských států mohou vzájemně podporovat, a jak  mohou

1 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004, s. 5. Usnesení vlády ČR č. 109/2004. 
Usnesení vlády ČR č. 1305/2004. Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 7.
2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 6, 7. Srovnej s EU Drug stratégy (2005-2012), 
p. 6.
3 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 4.
4 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 7.
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takové strategie přispět k dosažení cílů této strategie EU.“ To v podstatě znamenalo 

kompatibilitu národních strategií a respekt prioritních cílů evropské strategie, včetně orientace 

na méně represivní modely protidrogové politiky než představovaly doporučení a dokumenty 

OSN.5

Strategie zároveň obsahovala i celou řadu inovací. Upřesnila úlohu krajů a obcí a 

zdůraznila rovný a partnerský přístup státu k odborným společnostem a nestátním 

neziskovým organizacím.6 Poprvé jasně definovala hlavní funkce strategie a zároveň 

závaznou strukturu rezortních akčních plánů, poprvé se zaměřila současně na problematiku 

legálních i nelegálních drog a zcela nově byla tvořena dvěmi typy vzájemně odlišnými, ale 

zároveň komplementárními dokumenty. Zatímco samotná strategie definovala hlavní 

směrování protidrogové politiky, podrobnou definici cílů a jednotlivých aktivit obsahovaly 

dva akční plány přijaté vždy na dvouleté období.7 První z nich, Akční plán na roky 2005- 

2006 stanovil celkem 144 úkolů rozdělených do 43 cílů vztahujících se k 7 oblastem 

protidrogové politiky. V době vzniku této diplomové práce byla k dispozici tzv. bilanční 

zpráva z plnění akčního plánu za rok 2005, která konstatovala, že k 31. prosinci 2005 bylo 

plně nebo částečně splněno celkem 85 % stanovených úkolů.8 To bylo v porovnání 

s předchozími vládními koncepčními materiály velmi vysoké číslo. Mohlo to svědčit o 

realističtěji stanovených úkolech, vyšší zkušenosti příslušných resortů s danou 

problematikou, vytvoření přízních legislativních podmínek, opakování některých úkolů ze 

strategie předchozí, pozitivním vlivu předvstupní pomoci ze strany EU, ale i např. o možném 

odpolitizování problematiky.

Za nej významnější změny protidrogové politiky v roce 2005 lze považovat vládou 

schválené změny ve financování protidrogové politiky a spuštění systému certifikace služeb 

(viz dále), ale především parlamentem přijatý zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami. Ten nahradil již 

mnoho let překonaný zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi. Ačkoli změnu legislativy, která zcela neodpovídala situaci v oblasti drog 

(kompetenční nejasnosti při prosazování zákona, nemožnost využít všechny alternativní 

strategie k mírnění škod způsobených užíváním drog, vymezení zakázaných drog odkazem 

na již neplatné nařízení vlády ČSR, nezohledňoval aktuální územněsprávní uspořádání ČR),

5 EU Drugs Stratégy (2005-2012), p. 3. COM (2003) 681.
6 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 11-12.
7 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, s. 3, 8.
8 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005, s. 6. Viz Akční plán realizace Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2005-2006.
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požadovala již Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993-1996, stalo se tak 

až o více než deset let později. Důvodem bylo jednak odkládání přípravy návrhu zákona na 

Ministerstvu zdravotnictví a také několikaleté projednávání návrhu zákona v parlamentu. Ten 

nejprve v roce 2001 vrátila sněmovna Ministerstvu zdravotnictví k přepracování, poté bylo 

jeho projednávání -  po kritice ze strany některých poslanců -  pozastaveno na rok a půl ve 

sněmovních výborech a nakonec jej sněmovně vrátil Senát k novému projednání.9 Schválený 

zákon definoval zodpovědnosti v oblasti zabezpečení protidrogové politiky orgány státní 

správy a samosprávy, poprvé definoval základní typy služeb pro uživatele drog a upřesnil 

způsob financování protidrogových aktivit. Zákon tak kodifikoval některé zásady a principy, 

které byly obsaženy ve všech vládní protidrogových koncepcích a strategiích od roku 1993, 

zároveň byly prakticky prováděny, ale chyběla pro ně jasná zákonná opora.10

5.1.2. Vláda Jiřího Paroubka

Vládní krize, na jejímž počátku stály skandály premiéra Stanislava Grosse, 

akcentovala jiné problémy než byla protidrogová politika. Zároveň oslabil zájem i předsedy 

KDU-ČSL Miroslava Kalouska, který se tím zjevně chtěl distancovat od Jiřího Vacka, 

stranického protidrogového experta a od roku 2003 lídra liberecké KDU-ČSL. Již v roce 2003 

se zjistilo, že Vacek lhal ohledně svého vzdělání. Sám Vacek posléze připustil, že 

nevystudoval vysokou školu, jak doposud uváděl. Toto zjištění však nijak neohrozilo jeho 

pozici předsedy odborné komise KDU-ČSL pro prevenci sociálně-patologických jevů a 

v lednu 2005 ho jmenovala KDU-ČSL v rámci koaličních dohod na post náměstka ministra 

vnitra Františka Bublana. V této pozici Vacek opět zpochybnil efektivitu vládní protidrogové 

politiky a obvinil některé odborníky z faktické podpory legalizačních tendencí.1 Jenomže na 

počátku roku 2005 upozornil časopis Týden na fakt, že Vacek neměl ani maturitu. To podle 

některých zjištění mohlo Vackovi přinést problémy s bezpečnostní prověrkou nebo 

připravovaným zákonem o státní službě. Vacek opustil nejprve v polovině února funkci 

náměstka ministra vnitra, protože mu dle jeho tvrzení „kampaň v médiích znemožňovala

9 Sněmovní tisk č. 265/0. PS PČR (2002-2006). Sněmovní tisk č. 1072/0. PS PČR.(1998-2002). Usnesení vlády 
ČR ě. 232/2003. Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Milan Cabmoch a Karel Vymětal, 
14. schůze, 11.4.2003. http://www.psp.ez/eknih/2002ps/stenprot/014schuz/s014120.htm#r6
10 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005, s. 3.
1 Lidovci chtějí po Vackovi vysvětlení s používáním titulu inženýr. HN. 7.7.2003, roč. 14. VACEK, Jiří. Boj proti 
drogám a peníze. MF, 29.1.2005, roč. 16, s. 6.
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pracovat" a o tři měsíce později na základě doporučení strany opustil řady KDU-ČSL.2 Na 

pozadí problémů Jiřího Vacka nebylo mediálně vůbec akcentováno, že v únoru 2005 byl 

vybrán nový ředitel sekretariátu RVKPP - Ivo Kačaba.

V dubnu 2005 pak došlo k další rekonstrukci koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL a US- 

DEU. Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka bylo v mnoha ohledech shodné 

s programovým prohlášením vlády předchozí (stejné formulace k řešení drogové 

problematiky v kapitolách „Děti, mládež, sport" a „Soudnictví“) a na rozdíl od vlády 

Stanislava Grosse nezmiňovalo v kapitole Vnitřní bezpečnost boj proti nelegálnímu obchodu 

s drogami, jako jednu z vládních priorit. To však bylo kompenzováno v projevu Jiřího 

Paroubka, který ve sněmovně žádal o důvěru svojí vlády a mj. zmínil nutnost 

nekompromisního boje proti drogové kriminalitě.3 Nová vláda Jiřího Paroubka však 

neobnovila zájem o drogovou problematiku, typický z předchozích let, a její aktivity se 

omezily především na organizační aspekty, které nevyvolávaly žádné spory. Sám Jiří 

Paroubek podle některých veřejných prohlášení zastával - na rozdíl od svého předchůdce 

Stanislava Grosse -  vůči vládní linii protidrogové politiky pragmatická stanoviska a 

akceptoval i návrh na rozlišování drog podle zdravotních a sociálních rizik.4

Vláda se zabývala drogovou problematikou na několika svých zasedání, z nichž na 

jednom schválila drobnou úpravu v systému koordinace protidrogové politiky (rozšíření 

RVKPP o ministra průmyslu a obchodu)5 a na dalším reagovala na zjištěné nedostatky 

v systému financování protidrogových aktivit a z toho důvodu přijala nová Pravidla pro 

vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, která 

nahradila obdobný materiál, přijatý usnesením vlády č. 731 ze dne 14. července 1999.6 

Pravděpodobně nej významnější organizační úpravou bylo zavedení Systému certifikace 

odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog a vytvoření Výbor pro udělování certifikací, 

který měl předkládat RVKPP k rozhodnutí „zejména návrh na udělení, nebo odebrání 

certifikace odborné způsobilosti služby pro uživatele drog. “ Vláda toto opatření schválila 

svým usnesením č. 300 ze dne 16. března 2005 a následně uzavřela dohodu s certifikační

2 Např. Vedení lidovců bude jednat o vzdělání Vacka. HN. 3.2.2005, roč. 16. Vacek: rezignace kvůli 
(ne)vzdělání? MF. 14.2.2005, roč. 16, s. 2. BENDOVÁ, Jana. Přezrálý pan Vacek. MF. 16.2.2005, roč. 16, s. 6. 
Falešný ing. Vacek opustil řady lidovců. MF. 4.5.2005, roč. 16, s. 1.
3 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka (2005), oddíl „Děti, mládež, sport“ a oddíl „Soudnictví“. 
Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR, Jiří Paroubek, 44. schůze, 13.5.2005. 
http://www.psp.cz/eknihy2002ps/stenprot/044schuz/s044231.htm.
4 Vládní krize kvůli marihuaně nebude. Právo. 23.4.2005, roč. 14, s. 2. ČR6. Názory a argumenty. 30.11.2005
5 Usnesení vlády ČR č. 23/2006.
6 Usnesení vlády ČR č. 700/2005. Srovnej s Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009, 
příloha č. 2.
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agenturou CERKES: Po mnoha letech odkladů tak byl vytvořen systém garantující kvalitu 

realizovaných programů v oblasti prevence.7

Ve srovnání s vládami předchozími, které rozpoutaly diskuzi nad řadou témat 

protidrogové politiky (legislativní dělení drog, prohlášení KDU-ČSL, odvolání Radimeckého 

aj.), tato vláda žádné kontroverzní téma neotevřela a zdálo se, že konečně (alespoň navenek) 

vláda nejen deklarovala, ale i realizovala jednoznačnou linii protidrogové politiky. Z této 

nekonfliktnosti vybočila pouze jediná událost, která se okrajově dotýkala drogové 

problematiky. V souvislosti se zásahem policie proti pololegální taneční akci CzechTek 2005 

prohlásil Jiří Paroubek v článku otištěném v Lidových novinách o účastnících akce poněkud 

nešťastně: "Toto jádro tvoří nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom 

mezinárodně propojení. Provokují masivní, alkoholem a drogami přiživované silácké 

demonstrace proti pokojné společnosti." Okolnosti celého zásahu byly kritizovány 

prezidentem republiky, opoziční ODS i některými ministry koaliční vlády (Pavel Němec) a 

ODS požadovala vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, která by zkoumala odpovědnost 

premiéra i ministra vnitra Františka Bublana. Paroubek následně obvinil ODS, že zneužívá 

pro své politické cíle, postupně ale některá svá vyjádření korigoval, Ministr vnitra Bublán 

podle něj měl více komunikovat s politiky a připustil, že on sám celou akci podcenil. Spor 

ohledně CzechTeku se nakonec dostal i do programu jednání Poslanecké sněmovny PČR, 

která jej projednala, ale nezaujala k němu žádné stanovisko. Ve vyhrocené diskuzi došlo 

z obou stran v souvislosti se zásahem několikrát i ke zmínění drogové problematiky, ačkoli ta 

nebyla hlavním jádrem sporu. Zastánci zásahu argumentovali, že na podobných akcích 

dochází k běžnému zneužívání návykových látek (včetně napojení na narkomafie) a to je 

jeden z legitimních důvodů zásahu či zrušení akce, odpůrci naopak, že o zneužívání drog 

neexistují žádné prokazatelné informace a určitě je srovnatelné se situací na úředně 

povolených akcích. Tato mediální přestřelka však spíš ukázala, že tématu drog tu bylo 

k ospravedlnění či odmítnutí zmíněného zásahu, nikoli k řešení aktuálních problémů.8

7 Usnesení vlády ČR č. 300/2005.
8 Např. Technaři nejsou tančící děti, ale... LN. 2.8.2005, roč. 16, s. 1. Stenografický záznam z jednání 
Poslanecké sněmovny PČR, 47. schůze, 20.9.2005. http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/047schuz/47- 
l.html.
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5.1.3. Projednávání nového trestního zákoníku v parlamentu

Diskuze, kterou vyprovokoval „Marešův návrh“ (rozdělení drog do skupin podle 

jejich zdravotních a sociálních rizik, faktická dekriminalizace konopných látek), se očekávala

i v parlamentních lavicích podobně, jak tomu bylo vletech 1997-1998. Konečná verze 

vládního návrhu „protidrogových“ paragrafu nového trestního zákoníku se však od 

původních představ do značné míry lišil. Zatímco „ Marešův návrh “ počítal s rozdělením drog 

do tří skupin a u nejméně nebezpečných konopných látek mělo být sankciováno přechovávání 

pro vlastní potřebu až od „velkého množství“ (viz výše), původní návrh Ministerstva 

spravedlnosti rozdělil drogy pouze do skupin dvou a definitivní vládní návrh nakonec opět 

sankcionoval přechovávání všech drog za množství „větší než malé“. Změkčením oproti 

platné zákonné úpravě bylo pouze snížení horní hranice trestní sazby za přechovávání 

konopných látek „v množství větším než malém“ pro vlastní potřebu o jeden rok a faktická 

dekriminalizace (postihováno jako přestupek) pěstování rostlin konopí v „malém množství“ 

(to bylo ovšem relativizováno zavedením nové skutkové podstaty „ výroba a držení předmětu 

k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jed u “)} Vláda sice dala tímto návrhem 

najevo, že respektuje nižší společenskou nebezpečnost konopných látek, ale na druhou stranu 

navrhovaná úprava neznamenala tak významnou změnu, jak se očekávalo. Promítla se zde 

pravděpodobně shoda předsedů stran vládní koalice z dubna 2004, kteří souhlasili s tím, že 

vláda nebude prosazovat dělení drog na tzv. měkké a tzv. tvrdé (viz výše) a přijala široce 

přijatelné kompromisní řešení.

Konečný vládní návrh, rozeslaný poslancům jako sněmovní tisk č. 744, tak prošel 

prvním čtením (14. října 2004) naprosto bez povšimnutí zákonodárců. Teprve ve čtení 

druhém narazil na odpor některých poslanců KDU-ČSL. Josef Janeček varoval před 

liberalizací protidrogové politiky, která by vedlo knárůstu „lidských neštěstí“2 a jeho 

stranický kolega Vladimír Říha přišel s komplexním pozměňovacím návrhem, který jednak 

rozšiřoval a zpřísňoval sankce za nedovolenou výrobu a jiné nakládání (např. za „opětovné“ 

spáchání trestného činu) s drogami a především odmítl rozdělení drog do dvou skupin. Jeho 

návrh tak, na rozdíl od návrhu vládního, obsahoval sankce za výrobu i přechovávání drog pro 

vlastní potřebu pro konopné látky i ostatní drogy stejné. Předkladatel zároveň kritizoval 

vládní návrh trestního zákoníku za to, že vytvářel dojem, že „některé omamné a psychotropní

1 Sněmovní tisk č. 744/0 (§ 261-266), PS PČR (2002-2006).Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 
republice v roce 2005, s. 5. Srovnej s Zákon č. 112/1998 Sb., § 187-188a.
2 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Josef Janeček, 45. schůze, 15.6.2005. 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/045schuz/s045038.htm.
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látky jsou společensky méně nebezpečné než ostatní, “ což dle jeho názoru nebyla pravda.3 

Nutno podotknout, že velký podíl na Říhově návrhu měl ředitel Národní protidrogové centrály 

Jiří Komorous. Ten se nejprve pokusil prosadit změnu přímo ve vládě i mezi poslanci KSČM 

a když neuspěl, tak se na podání pozměňovacího návrhu dohodl právě s Říhou. Jeho postup 

byl kritizován jak opozičními politiky, tak i jeho přímým nadřízeným -  ministrem vnitra 

Františkem Bublaném. Podle poslanců to bylo údajně historicky poprvé, co se úředník bez 

předchozího oslovení zákonodárci pokoušel změnit zákon a navíc ve prospěch svého 

pracovního týmu. Nicméně Komorous svůj postup obhajoval a k vládnímu návrhu 

„protidrogových“ paragrafů poznamenal: „Nepokládáme to za dobré řešení. Podle nás to 

ukazuje mladé generaci, že kouření marihuany je  dovolené. “ A v jiné souvislosti připomněl: 

„Pro nás je  ten návrh skrytou legalizací marihuany. “4 Každopádně pozměňovací návrh 

KDU-ČSL nevyvolal mezi poslanci ostatních parlamentních prakticky žádnou odezvu a byl 

zamítnut. Postoje KDU-ČSL obecně k novému trestnímu zákoníku, který znamenal zjevný 

posun směrem k preventivním opatřením, byly v mnoha ohledech konzervativní a její 

poslanci nesouhlasily ani s paragrafy týkajícími se eutanazie, genového výzkumu aj.

Poslanecká sněmovna přijala trestní zákoník 30. listopadu 2005 i s „protidrogovými“ 

paragrafy ve znění, jak je navrhovala vláda. V únoru 2006 však návrh zamítl Senát a ten byl 

vrácen k novému schvalování sněmovně. Potřebnou většinu hlasů návrh zákona nakonec v 

březnu 2006 nezískal, a to kvůli vypuštění ustanovení postihujícího zneužívání informací v 

obchodním styku, které mělo zabraňovat tzv. tunelování firem.5 Zatímco příprava 

legislativního dělení drog do skupin podle zdravotních a sociálních rizik byla doprovázena 

poměrně vyhrocenou veřejnou diskuzí, v době projednávání zákona v parlamentu tato diskuze 

téměř utichla. Ukazovalo to, že jak ve vládě, tak mezi parlamentními politickými stranami 

došlo pravděpodobně k nalezení určité rovnováhy v přístupu k drogové problematice a ta byla 

široce akceptována. Určitý posun v názorech bylo možné zaznamenat i u KDU-ČSL, ačkoli 

tato politická strana zůstala patrně jediná, která požadovala posilování represivních opatření. 

Zdá se tedy, že se nenaplnila obava ministerských úředníků, kteří připravovali návrh Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2005-2009: „Jedna z největších hrozeb pro 

současnou protidrogovou politiku jsou zvyšující se tendence je jí politizace. “6

3 Stenografický záznam z jednání Poslanecké sněmovny PČR: Vladimír Říha, 48. schůze, 13.10.2005. 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/048schuz/s048071 .htm.
4 Jak státní úředník píše zákony na truc vládě. MF. 12.5.2005., roč. 16, s. 2. KOVALÍK, Jan. Démon jménem 
marihuana. Respekt. 9.5.2005, roč. 16. SPURNÝ, Jan. Komorous zahradníkem. Právo. 28.12.2005, roč. 15.
5 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005, s. 5.
6 RADIMECKÝ, Josef. K čemu jsou politikům drogy dobré?. Adiktologie [online]..
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5.1.4. Předvolební kampaň

Ačkoli téma drog nebylo v průběhu let 2005-2006 příliš politickými stranami 

akcentováno, kampaň před volbami do Sněmovny ho opět přivedla do centra zájmu, 

především díky US-DEU. Ostatní politické strany (s výjimkou KDU-ČSL) se řešením 

drogové problematiky ve svých volebních programech příliš nezabývaly a potvrdily, že se pro 

ně nejednalo o aktuální oblast, která v posledním roce prakticky nebyla diskutována a opadl o 

ní i mediální zájem.1 ODS zařadila do části „ Vnitřní bezpečnost“ tezi o vyvážené racionální 

protidrogové politice, založené na čtyřech pilířích. Strana se tak evidentně odvolávala na

vládní protidrogovou strategii, jako účinný nástroj pro řešení problémů spjatých s užíváním
2 vdrog. ČSSD ve svém programu „Jistoty a prosperita“ zmiňovala drogovou problematiku 

pouze obecně v souvislosti se školstvím (zavádět instituce školních psychologů) a policií 

(preventivní protidrogová činnost zaměřená na děti a mládež, omezování drogové kriminality) 

a nenavrhovala prakticky žádné kroky, jak těchto cílů dosáhnout. Ve srovnáním s volebním 

programem z roku 2002 výrazněji omezila zájem o drogovou problematiku i Strana zelených. 

Změna ve vedení a reálné šance překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do 

Poslanecké sněmovny PČR, nutily stranu nabídnou odpovědná a pro voliče akceptovatelná 

řešení. Požadavek na legalizaci konopných látek z roku 2002 tak nahradilo ve volebním 

programu „Kvalita života“ pouze nic neříkající podpora programů protidrogové prevence.4 

Poměrně umírněný byl volební program KSČM, která navrhovala soustředit se především na 

ochranu mládeže a prevenci drogové kriminality a represivní opatření se měla primárně 

soustředit na organizovaný drogový zločin („mafie“), nikoli na uživatele drog („oběti“).5

Největší pozornost z parlamentních stran věnovala drogové problematice již tradičně 

KDU-ČSL. Ta se ve svém volebním programu poprvé otevřeně přihlásila v kapitole Vnitřní 

bezpečnost k „vyváženému řešení drogové problematiky a efektivní aplikaci preventivních 

programů “ s důrazem na kvalitu a efektivitu realizovaných opatření a odmítla čistě represivní 

řešení drogové problematiky (nutnost rozlišovat mezi drogovou mafií, experimentátory a 

závislými uživateli, trestní právo je až posledním řešením). Protidrogová politika by pak měla 

směřovat ke dvěma cílům, které se výrazně nelišily od cílů vládní protidrogové strategie a 

odvolávaly se i na doporučení Světové zdravotnické organizace: ochrana zdraví a bezpečnost

1 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005, s. 10.
2 Volební program ODS „Společně pro lepší život“ (2006), s. 40.
3 Volební program ČSSD „Jistoty a prosperita“ (2006), s. 47, 69-70.
4 Volební program Strany zelených „Kvalita života“ (2006), oddíl „Zdravotnictví“ a oddíl
5 Volební program KSČM na období 2006-2010, oddíl „Děti, mládež -  hybná síla změny“.
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uvnitř společnosti. Nenavázala tak na kampaň „ Válka drogám “, vyhlášenou Miroslavem 

Kalouskem v únoru 2004. KDU-ČSL samozřejmě odmítla jakoukoli legalizaci drog, která by 

legitimizovala „postupnou degradaci hodnot, na kterých je  společnost založena “ a vyzvala 

k důslednému dodržování mezinárodních závazků. Přestože byla opět zmíněna souvislost 

drog s terorismem a „praním špinavých peněz“, oproti předchozím letům byl v tomto volením 

programu patrný posun směrem více odpovídajícímu vyváženějšímu přístupu protidrogové 

politiky.6

Původní volební program US-DEU „Zelená šance“ pouze uváděla, že drogová 

problematika patří mezi nejzávažnější bezpečnostní hrozby.7 V dubna 2006 však strana 

představila nový program „Život je  legální“ a začala vystupovat pod názvem Nová unie 

svobody. Ta se prezentovala jako strana protestu proti stávajícím pořádkům. Strana odmítla 

dělení na pravici a levici jako zastaralé a pokusila se oslovit především mladé voliče 

neformální předvolební kampaní a radikálně-liberálními až anarchistickými programovými 

body. Jedním z nich byl i - pod heslem „ iťs  legal to use it/iťs legal to smoke “ - požadavek na 

dekriminalizaci konopných látek. Nová unie svobody uváděla: „Chceme dekriminalizaci 

měkkých drog! Za užívání marihuany nesmí hrozit kriminál. Nechť policie stíhá dealery a 

obchodníky a uživatele nechá na pokoji! Chceme zároveň přísnější tresty za distribuci tvrdých 

drog.. “ A dále uváděla: Nestojíme o to, aby nás mocipáni přes svou policii stavěli do latě na 

základě trapných záminek jako je  hulení nebo špatné parkování. “ V této souvislosti je třeba 

připomenout, že -  přes expresivní formulaci programových bodů -  se nejednalo o nikterak 

nový požadavek. S návrhem na dekriminalizaci tzv. měkkých drog přicházel již předchozí 

předseda US-DEU Petr Mareš, který měl podporu i u některých politiků z ČSSD a ODS. 

Navíc se zde strana dopustila zjevné nepřesnosti, když si neuvědomila, že samotné užívání 

jakékoli drogy nemůže být zákonem sankciováno. Strana však šla v otázce drog ještě dále. 

Předseda strany Pavel Němec označil dekriminalizaci tzv. měkkých drog, obsaženou 

v programových bodech, za pouhý předstupeň jejich legalizace, podpořil některé kontroverzní 

aktivity zaměřené právě na legalizaci konopných látek a dokonce se vyslovil i pro 

dekriminalizaci výroby pervitinu pro vlastní potřebu.9 Nová unie svobody tak jako první 

parlamentní strana v ČR otevřeně obhajovala ve vztahu k drogám podpořila legalizaci a 

model kulturní integrace. Návrhy na legalizaci tzv. měkkých drog a dokonce i na výrobu

6 Volební program KDU-ČSL „Klidná síla“ (2006), s. 73-74.
7 Volební program US-DEU „Zelená šance“ (2005), oddíl „Policie ČR“.
8 Volební program US-DEU „Život je legální“(2006), bod č. 2.1.3. (programový bod č. 13).
9 Unie svobody jde do voleb s marihuanou. LN, 23.6.2006, roč. 19, s. 1. LN, 13.5.2006. Komorous: Unie 
svobody zneužívá drog. LN. 13.5.2006, roč. 19, s. 3.
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některých tzv. tvrdých drog však bylo vzhledem k mezinárodním závazkům (klíčové úmluvy 

OSN) vyloučeno.

Kampaň vzbudila spíše rozporuplné reakce a byla ze strany ostatních politických stran 

zpochybněna. Politici Pavlu Němcovi připomínali, že- ač předkladatel -  nehlasoval pro 

Senátem vrácený trestní zákoník, který byl konkrétním krokem k dekriminalizaci konopných 

látek nebo že se jedná jen o zoufalé gesto o záchranu existence vlastní strany.10 Ostré kritice 

byly programové body Nové unie svobody podrobeny i ze strany odborníků, u nichž by se 

jinak názorová shoda dala jen stěží očekávat. Tomáš Zábranský v článku „Marihuana jako 

volební trhák“ připomněl, že požadavek na dekriminalizaci marihuany je zcestný, neboť je 

legislativně zakotven již od roku 1990 a legalizace připadá v úvahu pouze pokud dojde ke 

změně mezinárodních závazků. Tento model tedy mířil daleko za mantinely „vyváženého 

přístupu “ a mohl ohrozit i dlouhodobě vytvářený kompromis, který akceptovala i sněmovna 

v novém trestní zákoníku a který odrážel celospolečenský konsenzus. Ivan Douda, zakladatel 

nadace Drop-in, byl smířlivější a - v kontextu vývoje situace v oblasti drog od roku 1990 

(nepotvrdily se tragické scénáře a užívání tzv. měkkých drog se stalo pro mladou generaci 

normou, nepůsobící výraznější společenské problémy) -  označil za daleko větší riziko než 

legalizaci konopných látek „špatně nastavený zákon, který vrhá většinu mladé generace 

konzumací marihuany do jeho vědomého porušování. “u Z druhého konce názorového spektra 

podrobil zcela pochopitelně zdrcující kritice (především za požadavek dekriminalizace výroby 

tzv. tvrdých drog pro vlastní potřebu) programové body Nové unie svobody Jiří Komorous. 

Na jeho slova reagoval Pavel Němec prohlášením, že „je úplně absurdní, aby policisté
19diskutovali s politickou reprezentací o předvolebních tématech. “

Program „Život je  legální“ i návaznou kampaň však nelze chápat jako návrh 

odpovědného řešení, uchránit vlastní stranu před volebním debaklem. Program byl 

pragmaticky přijat vedením strany na základě analýzy, která doporučovala US-DEU oslovit 

jedinou skupinu mladých voličů, na které se ostatní politické strany ve svých volebních 

programech a kampaních tradičně nesoustředily. Byť Nová unie svobody získala ve volbách 

do Poslanecké sněmovny v roce 2006 méně než jedno procento hlasů, silná medializace 

předvolební kampaně US-DEU ukázala, že téma dekriminalizace či legalizace tzv. měkkých 

drog je rozhodně pro určitou cílovou populaci atraktivní a srozumitelné.

10 Bublán napadl výrok Němce o tvrdých drogách. Právo. 10.5.2005, roč. 15, s. 2. Zpravodajský deník. PRIMA 
TV. 23.4.2006.
11 Marihuana jako volební trhák. Respekt. 28.5.2006, roč. 17.
12 Komorous: Unie svobody zneužívá drog. LN. 13.5.2006, roč. 19, s. 3.
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6. Závěr

Ačkoli vláda v roce 1992 definovala téma drog jako odborný problém, ten se záhy stal 

nástrojem politického boje (především díky jeho odtabuizování a medializaci). I když se 

nejednalo o téma, které mělo primárně politický charakter, objevovalo se pravidelně od 

poloviny devadesátých let ve veřejných diskuzích a politice. Problémy týkající se drog 

nepředstavovaly pouze odborný problém, ale spíše morální dilema, ve kterém dostávaly 

prostor zásadní otázky moderní společnosti. Právo na svobodu a volný pohyb zde naráželo na 

problémy bezpečnosti občanů. Je proto pochopitelné, že budilo zájem politiků, kteří v tom 

často viděli příležitost k zviditelnění nebo ke kritice vládní politiky.

Nepřekvapí proto, že se nejhlasitěji angažovaly a zároveň nej extrémnější postoje 

v drogové problematice zastávaly politické strany, které neměly reálnou možnost podílet se 

vládě. První skupinou byly ty, které přejaly trvale opoziční roli, a využívaly (často na základě 

dezinterpretovaných a zveličovaných údajů o situaci v oblasti drog) toto téma k oslovení 

voličů nespokojených nejen s vládní politikou, ale i celým „polistopadovým“ vývojem (SPR- 

RSC a KSČM, především v devadesátých letech). Druhou pak ty, kterým výzkumy nedávaly 

reálnou šanci na úspěch ve volbách. Jejich záměrem bylo oslovit radikálními programovými 

body především ty cílové skupiny, na která se ostatní politické strany systematicky 

nezaměřovaly (např. Strana zelených v roce 2002 nebo US-DEU v roce 2006).

Z tohoto konceptu se vymykala KDU-ČSL, pro níž znamenalo řešení drogové 

problematiky od poloviny devadesátých let jeden z pilířů jejího politického programu, ačkoli 

nepatřila mezi trvale opoziční ani marginální strany. Strana, která s výjimkou let 1998-2002, 

měla své zastoupení ve všech „porevolučních “ vládách, vytrvale odmítala linii protidrogové 

politiky obsaženou ve všech vládních protidrogových dokumentech. Zatímco ty se přikláněly 

k tzv. modelu minimalizace rizik, KDU-ČSL prosazovala spíše represivní model. Na rozdíl od 

výše zmíněných politických stran, nešlo názory KDU-ČSL přehlížet a mnohé její návrhy 

získávaly pravidelně podporu u některých politiků z jiných parlamentních demokratických 

politických stran. Výsledkem byl nejasná vládní protidrogová politika, která byla v rozporu 

z linií obsaženou ve vládních protidrogových dokumentech.

Ostatní parlamentní demokratické strany se do roku 1997 k drogové problematice 

téměř nevyjadřovaly a jejich postoje byly málo čitelné. Teprve medializace vládního návrhu 

novely trestního a přestupkového zákona podnítila zájem některých politiků napříč politickým 

spektrem. Důsledkem byly obsáhlejší návrhy řešení drogové problematiky ve volebních 

programech, vyprofilování několika stranických protidrogových odborníků nebo uspořádání
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několika seminářů na téma drogy v parlamentu. Postoj těchto stran k drogové problematice 

zůstával nadále nejednoznačný a byl spíše odrazem názorů několika jejich členů, kteří se 

v drogové problematice dlouhodoběji angažovali. V této souvislosti se začalo hovořit o dvou 

skupinách politiků, které neznačilo pouhý postoj k trestnosti držení drogy pro vlastní potřebu, 

ale odráželo celou škálu postojů k řešení drogové problematiky: tzv. represionisté a tzv. 

liberálové.

Rozdělení politiků na „dva tábory“ plně korespondovalo srozdílnými přístupy 

k řešení problematiky drog mezi odbornými pracovníky v oblastech prevence, léčby a represe. 

Obrazem toho byl spor mezi sekretariátem vládní protidrogové komise/rady a protidrogovou 

centrálou (která byla formálně součástí vládní protidrogové komise/rady), který doutnal již od 

poloviny devadesátých let, ale plně propukl až po roce 2000. Celý spor měl nepochybně svojí 

politickou rovinu, když zástupci sekretariátu i centrály otevřeně komentovaly nesouhlas 

s některými politickými rozhodnutími v médiích. Šéf NPC Jiří Komorous šel ještě dál a 

několikrát otevřeně odmítl plnit úkoly vyplývající z vládních usnesení a dokonce se pokusil 

prosadit skrz poslanecký klub KDU-ČSL vlastní návrh „protidrogových “ paragrafů nového 

trestního zákoníku. Národní protidrogová centrála byla v této souvislosti označována za 

„ druhé centrum “ protidrogové politiky a Jiří Komorous za „ aktivního politického lobbystu 

který úzce spolupracoval s KDU-ČSL a některými politiky z ČSSD (především Stanislavem 

Grossem).

Poměrně značná medializace a spory uvnitř vládní protidrogové komise/rady 

každopádně nahrávaly další politizaci problematiky. Ačkoli se politici vyjadřovali k různým 

oblastem drogové problematiky (primární prevence, tzv. minimalizace rizik, financování 

protidrogových aktivit, efektivita policie v boji s drogovou kriminalitou apod.), jednoznačně 

nejdiskutovanější byla otázka zda kriminalizovat přechovávání drogy pro vlastní potřebu a 

zda by nebylo efektivní legislativně rozdělit drogy do skupin podle nebezpečnosti. Vláda se 

na základě výzkumu zpracovaného vládní protidrogovou komisí vydala „liberálnější“ cestou, 

ale její snaha narážela na odpor „druhého centra“, které vyústilo v prohlášení KDU-ČSL a 

odvolání Josefa Radimckého z postu ředitele sekretariátu RVKPP. Výsledkem bylo určité 

kompromisní znění „drogových paragrafů“ nového trestního zákoníku a od roku 2005 

diskuze o drogové problematice téměř utichla. Ukazovalo to, že jak ve vládě, tak mezi 

parlamentními politickými stranami došlo pravděpodobně k nalezení určité rovnováhy 

v přístupu k drogové problematice a ta byla široce akceptována. Zároveň z volebních 

programů z roku 2006 vyplývalo, že i původně silně prorepresivně orientované KDU-ČSL a 

KSČM.
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Předkládaná práce shrnula, jak se vyvíjel názor politických stran na drogovou 

problematiku, jaká témata byla diskutována a jak se tyto požadavky zpětně promítaly do 

realizace vládní protidrogové politiky. Zároveň ukázala, že drogová problematika byla 

doménou především několika politiků v každé z politických stran, názory na řešení této 

problematiky byly ve zmíněných stranách často málo čitelné a strany a politici se k těmto 

tématům vyjadřovali především s ohledem na mediální zájem o téma drog.

113



8. Literatura a prameny

Literatura

BÉM, Pavel. Koncepce a program protidrogové politiky vlády a úloha Meziresortni protidrogové 

komise. NOŽINA, Miroslav, HLAVATÝ, Lukáš (eds.). Česká republika ve světě drog, KLP- 
Koniash Latin Press, Praha 1995.

GRÓNSKÝ, L., LANGER, I., MRAVČÍK, V., ZÁBRANSKÝ, T. Racionální protidrogová politika, 
Votobia, Olomouc 1997. ISBN 80-7198-250-4.

KALINA, David. Drogy, [dipl.práce], FSV UK. Praha 2000.

KALINA, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Úřad vlády ČR, .Praha 2003. 
ISBN 80-86734-05-6.

NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. KLP-Koniasch Latin Press ; Orlík nad Vltavou 1997. ISBN 
80-85917-36-X.

SLÁDEK, Miroslav. Znamení doby. Praha 1994.

SLÁDEK, Miroslav. To, co mám na mysli, je  svoboda. Praha 1995.

VACEK, Jiří. Žít třeba i na kolenou. SNTL. Praha 1991. ISBN 80-03-00608-2.

VANTUCH, Pavel. Drogy a kriminalita. Univerzita JEP. Brno 1990. ISBN 80-210-0169-0.

Články v odborných periodikách

BUZKOVÁ, Petra. Editorial. Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3, s. 229-231.

MIOVSKÝ, M., KUBU, MIOVSKÁ L. Evaluace programů primární prevence užívání návykových 
látek v ČR. Adiktologie 2004, roč. 4, č. 3, s. 288-305.

KOMOROUS, Jiří. Agrumenty aneb NE liberalizační lobby v České republice. Policista 2000, roč. 3, 
č. 2.

KOMOROUS, Jiří. Racionální protidrogovou politiku? Ano, ale skutečně racionální. In. Bulletin 

Národní protidrogové centrály, roč. 5, čís. 3, Praha 2001, s. 2-4.

POLANECKÝ, V., SEJDA, J. Epidemiologie drogových závislostí Česká republika 1996. In: Národní 

protidrogová centrála- Informační bulletin, roč. 1, čís. 2, Praha 1997.

RADIMECKÝ, Josef. Česká drogová politika 1993-2003: analýza vývoje. Adiktologie [online]. 

Dostupný z WWW <http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/210/Ceska-drogova-politika-1993- 
2003-analyza-vyvoje-l ,-cast.html>

RADIMECKÝ, Josef. K čemu jsou politikům drogy dobré? Adiktologie [online]. Dostupný z WWW 

<http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/15/K-cemu-jsou-politikum-drogy-dobre.html>

114

http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/210/Ceska-drogova-politika-1993-%e2%80%a82003-analyza-vyvoje-l%20,-cast.html
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/210/Ceska-drogova-politika-1993-%e2%80%a82003-analyza-vyvoje-l%20,-cast.html
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/15/K-cemu-jsou-politikum-drogy-dobre.html


RADIMECKÝ, Josef. Teorie konstrukce drogové politiky. Adiktologie [online]. Dostupný z WWW 

<http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/204/Teorie-konstrukce-drogove-politiky.html>
RADIMECKÝ, Josef. Význam „hráčů" na vývoj „drogové arény". Adiktologie [online]. Dostupný 

z WWW http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/201/Vyznam-hracu-na-vyvoj-drogove-areny- 
aneb-vliv-odbomiku-na-vnimani-oboru-adiktologie.html>

VANĚČEK, M. Může policista provádět prevenci na školách. In: Bulletin Národní protidrogové 

centrály, roč. 6, č. 1, s.4. Praha 2002, s. 2-5.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Czech drug laws as an area of the drug policy battle. Journal of Drug Issues. 
2004. Vol. 34, no. 3.

Politické strany

Budoucnost má vyrůstat z vlastních zkušeností -  programová východiska Levého bloku pro volby 
1996.

Dál na cestě ke svobodné společnosti -  volební program ODA (1996).

Dámě věci do pořádku -  Programové prohlášení Koalice (2002).

Koncepční teze stínové vlády ODS, resort vnitra (1998-2002).

Návrh nového programu SPR-RSČ (1999).

Modrá šance pro slušné lidi -  Moderní a bezpečný stát. ODS 2004.

Politický program SDL (1996).

Projev kandidáta na předsedu KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Sjezd KDU-ČSL. Ostrava 8. listopadu

2003. Dostupný z WWW <http://www.kdu-

csl.cz/default.asp?page=510&idr=l 0209&EDC1=11351 >
Program bezpečnostní politiky SPR-RSČ (1996).

Průvodce politikou KDU-ČSL (1998).

Stanovisko CV SDS k drogové problematice (1999).
Svoboda a prosperita -  Volební program ODS (1996).

Válka drogám. Tiskové prohlášení KDU-ČSL. 27.2.2004. Dostupný z WWW 

http://www.kdu.cz/default.asp?page=311 &idr=l 35&IDC1=11847.

Volební desatero ODS (2002).

Volební program ČSSD „Lidskostproti sobectví-prosperitapro všechny" (2002).

Volební program ČSSD „Jistoty a prosperita" (2006).

Volební program KDU-ČSL (1996).

Volební program KDU-ČSL „Klidná síla" (2006).

Volební program KSČM 1996-2000 „Socialismus -  šance pro budoucnost".
Volební program KSČM „Jiní o lidech, my s lidmi" (1998).

115

http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/204/Teorie-konstrukce-drogove-politiky.html
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/90/201/Vyznam-hracu-na-vyvoj-drogove-areny-
http://www.kdu-
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311


Volební program KSČM (2002).

Volební program KSČM na období 2006-2010.
Volební program LiRA (2002).

Volební program ODS „Hlavu vzhůru“ (1998).

Volební program ODS „Společně pro lepší život“ (2006).

Volební program SPR-RSČ (1996).

Volební program Strany zelených (1996).

Volební program Strany zelených (2002).

Volební program Strany zelených „Kvalita života“ (2006).
Volební program Unie svobody (1998).

Volební program US-DEU „Zelená šance “ (2005).

Volební program US-DEU „Život je legální" (2006).

Zpráva UV KSČM o činnosti KSČM v období po IV. Sjezdu v Liberci (1995-1999). Praha 1999.

Vláda

Programové prohlášení druhé vlády Václava Klause (1996)

Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka (2005)

Programové prohlášení vlády Josefa Tošovského (1998)

Programové prohlášení vlády Stanislava Grosse (2004)

Programové prohlášení vlády Miloše Zemana (1998)

Programové prohlášení vlády Václava Klause (1992).

Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly (2002)

Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (tisk č. 2026) předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze 

dne 25. ledna 1996. Dostupný z WWW < http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?0=l&T=2026> 
Usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 4. ledna 2003, o změně Statutu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky.

Usnesení vlády ČR č. 88 ze dne 22. ledna 2003, ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s 

termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2002.

Usnesení vlády ČR č. 109 ze dne 4. února 2004, o přípravě národní strategie protidrogové politiky na 

období let 2005 až 2009.

Usnesení vlády ČR č. 111 ze dne 23. února 1998, o Koncepci a programu protidrogové politiky vlády 
na období let 1998 až 2000.

Usnesení vlády ČR ě. 163 ze dne 15. března 1995, o změně Statutu, rozšíření a převodu meziresortní 

Protidrogové komise.

116

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?0=l&T=2026


Usnesení vlády ČR č. 208 z 9. dubna 1997, ke Zprávě o stavu a vývoji ve věcech drog v České 
republice za rok 1996.

Usnesení vlády ČR č. 232 ze dne 12. března 2003, k návrhu zákona o opatřeních směřujících k 
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně některých souvisejících zákonů.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. května 1993 č. 275, k informaci o zřízení protidrogové komise a o 

zmocnění ministra vnitra vstupovat do mezinárodních vztahů v odborných otázkách 

ve věcech omamných a psychotropních látek.

Usnesení vlády ČR ě. 281 ze dne 9. května 1996, o organizaci a systémovém řízení vládní 
protidrogové politiky.

Usnesení vlády ČR ě. 285 ze dne 7. května 1997, k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 
179).

Usnesení vlády ČR č. 296 ze dne 26. března 2003, k návrhu na zřízení Poradního výboru pro sběr dat 

o drogách, změnu Statutu Rady vlády České republiky - Meziresortní protidrogové komise a 

změny úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 -  2004.

Usnesení vlády ČR č. 300 ze dne ze dne 16. března 2005, k tezím změn ve financování protidrogové 
politiky.

Usnesení vlády ČR ě. 338 ze dne 12. června 1997, k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení vlády ČR č. 392 ze dne 13. července 1994, ke zprávě o činnosti meziresortní Protidrogové 

komise za období 1993 - 1994 a o plnění usnesení vlády z 18. srpna 1993 č. 446, 
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strategie protidrogové politiky 2001 až 2004.

Materiály vládní protidrogové komise/radv
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