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Abstrakt 

Přestože mezinárodní úmluvy OSN formálně zavazují signatářské státy ke kriminalizaci 

nedovolených způsobů zacházení s konopnými látkami, v řadě států  tzv. západní kultury 

je patrný trend rozvoje alternativ k trestním sankcím v případě užívání a držení malého 

množství konopí pro osobní potřebu. 

Cílem práce je přinést přehled informací o současných režimech kontroly zacházení 

s konopnými látkami. Úvodní část se zaměřuje na základní východiska drogové politiky a 

charakter závazků mezinárodního systému kontroly zacházení s omamnými a 

psychotropními látkami, které determinují realizaci režimů kontroly na národních úrovních 

států.  Další oddíl práce se věnuje základním argumentům, se kterými se lze v diskusích o 

režimech kontroly setkat a které ilustrují odlišné vnímání povahy a následně i přístupu 

k řešení této otázky. Charakterizovány jsou vybrané typologie režimů kontroly spolu se 

stručným nastíněním dosavadních výzkumných poznatků o jejich dopadech a efektivitě. 

Poukázáno je na problematiku absence jednotné odborné terminologie a diskrepance 

mezi oficiálně deklarovanými přístupy a jejich realizací v praxi. Závěrečná část 

představuje možnosti a meze realizace různých režimů kontroly s ohledem na závazky 

vyplývající z úmluv OSN. Poslední kapitola práce stručně shrnuje nezbytné podmínky a 

determinanty, které by měly být při konstrukci a realizaci alternativních režimů kontroly 

zohledněny. Poukázáno je na potřebu dalšího výzkumu v této oblasti. 

 

Klíčová slova:  konopné látky – mezinárodní systém kontroly – alternativní režimy 

kontroly – dekriminalizace - depenalizace 

 

Abstract 

Although signatories to the international drug control treaties are formally required to 

criminalise the production, distribution, sale, use and possession of cannabis in many 

countries of Western culture common trend can be seen in the development of alternative 

measures to criminal prosecution in case of use and possession of small quantities of 

cannabis for personal use. The aim of this work is to provide an overview of the 

current/recent cannabis control regimes. First part of the work focusses on basic 

principles of drug policy and the nature of the obligations of the International drug control 

system which determine the implementation of control procedures at national levels. 

Another section of the work is dedicated to some arguments, which may be in discussions 

about cannabis control systems to meet and illustrate the different perceptions of nature 

and, consequently, aproach to address this issue. Characterized by the different 

typologies of control regimes with a brief indication of the recent research findings and 

available evidence on impact and effectiveness of such regimes. It draws attention to the 
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issue of the absence of uniform terminology and discrepancies between the officially 

stated policies/aproaches and their implementation in practice. The final part presents the 

possibilities and limits of the implementation of various schemes of control with regard to 

the obligations of the United Nations Conventions. Finally, are briefly summarized 

necessary conditions and the determinants that should be in the implementation of 

alternative schemes of control taken into account. Another reasearch in this field is 

needed. 

 

Key words:  cannabis – International drug control system – alternative control regimes - 

decriminalization – depenalization  
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Úvod 

Konopné látky patří mezi nejvíce užívané nelegální návykové látky, odhadovaný počet 

uživatelů celosvětově se pohybuje mezi 143 – 190 miliony, přičemž nejvyšší úroveň 

užívání se obvykle uvádí u věkové skupiny 15 až 24 let (UNODC, 2009). Dle zprávy 

evropské pobočky RAND se užívání konopných látek stalo „normální“ součástí života 

mladých dospělých ve státech západní Evropy (Reuter et al., 2009). 

Na druhou stranu je konopí v mezinárodních úmluvách OSN o omamných a 

psychotropních látkách klasifikováno mezi nejnebezpečnějšími látkami s nejpřísnější 

vyžadovanou kontrolou a jako takové jsou nedovolené způsoby nakládání s konopím pro 

rekreační účely - v některých státech včetně užívání - předmětem i trestních sankcí. 

Konopné látky jsou tak v řadě států světa nejčastější nezákonnou návykovou látkou, které 

se týkají trestné činy porušující drogové právní předpisy (téměř 60%) a převážná část 

trestných činů (přes 60%) se týká užívání nebo držení konopných látek pro vlastní potřebu 

(EMCDDA, 2008a, 2008d; Reuter et al., 2009, str. 42). Tedy podíl trestně stíhaných za 

držení konopných látek pro osobní potřebu je v některých státech několikanásobně vyšší  

než za další způsoby nakládání jako např. prodej či výroba. 

Cílem prohibičních a represivních opatření je omezit dostupnost konopných látek, snížit 

poptávku po nich a v konečném důsledku snížit počet uživatelů konopí (Caulkins et al., 

2005). Avšak, jak trendy v užívání konopí naznačují, dlouhodobé snahy o snižování počtu 

uživatelů konopných látek prostřednictvím trestní represe, tj. trestním postihem za jejich 

držení pro osobní potřebu, se zdají být neúspěšné a přináší celou řadou negativních 

důsledků pro jedince i celou společnost (Caulkins et al., 2005; Reuter et al., 2009). Řada z 

tzv. států západní kultury tj. převážně konzumentských států se odklání od přísného 

režimu kontroly a hledá racionálnější a pragmatičtější řešení této otázky (Hartnoll, 2000; 

Levine, 2003; Wodak, 2003; EU legislativní přístupy, 2005; Sznitman et al, 2008; Room et 

al., 2008). 

Narůstající diverzita v přístupech ke konopným látkám je však předmětem výhrad 

mezinárodních institucí, které varují před „individuálními řešeními“, „shovívavým 

přístupem“ a podceňováním rizik, které užívání konopných látek představuje (UNODC, 

2006; INCB, 2009).  

Kromě zájmu a pozornosti mezinárodních institucí poutá otázka právní úpravy zacházení 

s konopnými látkami i pozornost médií a veřejnosti. Ta informují o možných změnách 

v právní úpravě, avšak nedostatek prostoru pro komplexnější pohled a zjednodušené 

podávaní informací (Murji, 2000) mohou vést ke zkreslení o podobě a rozsahu případných 

právních změn. Jak uvádí některé studie zaměřené na informovanost o právní úpravě 
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mezi částmi populace, respondenti většinou nerozlišují jednotlivé pojmy dekriminalizace, 

depenalizace či legalizace, a úroveň znalostí o povaze uplatňovaných sankcí je 

překvapivě nízká (Gelders a van Mierlo, 2004; Gelders a Laenen, 2007; Fetherston a 

Lenton, 2005; MacCoun et al. 2009).  

Nicméně nutno poznamenat, že ani v odborných kruzích neexistuje jednotná a všeobecně 

přijímaná definice některých uvedených pojmů a na nedostatky vágní terminologie a 

potřeby koncepčních vyjasnění upozorňuje řada odborníků (Newcombe, 2004; Hartnoll, 

2005; Room et al., 2008). To jistě orientaci v problematice příliš neusnadňuje. 

K vyjasnění status quo nepřispívá ani polarizace, která otázku (nejen) právní úpravy 

zacházení s konopnými látkami doprovází (Murji, 2000; Hartnoll, 2000; Wodak, 2003, 

Room et al., 2008; Ballotta, 2008). Zjednodušené rozlišení na „legalizátory“, a 

„prohibicionisty“, kdy jakákoliv alternativa k prohibici je vnímána jako směřování 

k legalizaci a podpora „legalizační lobby“. Na jednu stranu bagatelizace a zkreslení rizik 

spojených s užíváním konopných látek, na druhou stranu poplašné zprávy o „novém 

konopí“ (UNODC, 2006) a až démonizace jeho účinků i další, na obou stranách, emotivní 

argumenty nepřispívají k racionální, odborné debatě a realizaci efektivních opatření 

(Hartnoll, 2000; Ballotta et al., 2008). 

Je to právě prostor mezi legalizací a prohibicí - včetně těchto krajních mezí -  který 

vymezuje zaměření a obsah této bakalářské práce. Jejím cílem je prezentovat některé 

základní argumenty, s kterými se v debatách o režimech kontroly s konopnými látkami lze 

setkat, představit vybrané typologie režimů kontroly a stručně poukázat na dosavadní 

výzkumné poznatky o jejich dopadech a efektivitě (alternativních režimů kontroly). 

V neposlední řadě nastínit možnosti a meze, které v realizaci opatření tj. režimů kontroly 

představují mezinárodní závazky vyplývající z úmluv OSN. A možná tak přispět ke 

zpochybnění některých mýtů, se kterými se lze v této souvislosti (nejen mezi veřejností) 

setkat.      

V práci je užíván termín konopné látky, kterým se rozumí marihuana, hašiš a hašišový 

olej.  
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A. Východiska a podmínky režim ů kontroly 

 

1 Drogová politika 1 

Oblast prosazování práva – tj. i režimů kontroly s konopnými látkami a související 

opatření, tvoří jeden ze základních pilířů drogové politiky. Kapitola představuje vybrané 

principy drogové politiky, které se úzce dotýkají tématu práce. 

1.1 Definice 

Drogovou politiku lze definovat jako komplexní soubor preventivních, vzdělávacích, 

léčebných, sociálních, kontrolních, represivních a dalších opatření uskutečňovaných na 

strukturální (makro), komunitní (mezzo) a individuální (mikro) úrovni, jejichž konečným 

cílem je snížit užívání drog a/nebo škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v 

důsledku užívání drog nastat (Radimecký 2006a; Stimson in Radimecký, 2006a). 

1.2 Přístupy drogové politiky 

Od 90. let 20. století je problematika návykových látek označována za komplexní 

fenomén, který si žádá širokou mezinárodní, mezioborovou a mezisektorovou spolupráci 

(Kalina, 2003). V oficiálních dokumentech, jak na mezinárodní tak i na národní úrovni, je 

kladen důraz na „komplexní, koordinovaný, multidisciplinární, vyvážený přístup založený 

na vědecky ověřených poznatcích“ (Rada EU, 2005 str. 8). 

1.3 Evidence based p řístup 

Konstrukce a realizace opatření drogové politiky by měla být, dle uvedeného, založena na 

vědecky ověřených poznatcích. Avšak jak uvádí Hartnoll (2005) pojem „založený na 

vědeckých poznatcích“ je „v široké míře používán, ale jeho význam není vždy zcela jasný“ 

(str. 30) 

Výzkumné poznatky mají nezastupitelný význam - data napomáhají poznat a pochopit 

situaci, přináší důkazy o účinnosti realizovaných opatření, usnadňují modifikaci 

očekávání, čeho lze dosáhnout různými opatřeními a intervencemi. V neposlední řadě 

mohou přispívat poznatky k nabízení nových perspektiv, racionalizaci problematiky a 

omezení obav, které citlivé otázky v oblasti drogové problematiky mohou přinášet 

(Hartnoll, 2005). 

Významný vliv na realizaci opatření mohou sehrávat ideologické tradice a sdílené hodnoty 

společnosti, které poté ovlivňuj i zavádění poznatků z výzkumu do praxe. V praxi to 

                                                           
1 Lze se setkat s pojmem „protidrogová politika“, s ohledem na anglický pojem drug policy je v práci užíván 
pojem drogová politika. 
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znamená, že cíle a priority drogové politiky jsou většinou stanoveny na základě politických 

rozhodnutí (ibid). 

Aplikace vědeckých poznatků v praxi a tady jejich začleňování do plánovaných opatření 

drogové politiky ve vztahu ke konopným látkám, bude diskutováno v dalších částech 

práce. 

1.4 Možnosti a meze drogové politiky 

 „Každý stát čelí takovým problémům s drogami, jaké si zaslouží“ 2(UNODC, 2006) 

Drogovou politiku lze chápat také jako formu sociální kontroly (McGregor, 1999 in 

Radimecký, 2006b), která usiluje o zachování společenského řádu a pořádku stanovením 

žádoucích norem chování. Jedná se tedy o soubor různých opatření, jejichž povaha a cíle 

jsou determinovány tím, jak společnost a její vládnoucí establishment vnímá a následné 

přistupuje k řešení „problému (užívání) drog“ (Radimecký, 2006b). Avšak „na problém 

drog lze nahlížet z různých hledisek“ (Rada EU, 2005, str. 7) a tak se vnímání povahy 

drogové problematiky i názory na způsob jejího řešení mohou (významně) odlišovat.   

Je důležité poukázat, že drogová politika má pouze omezený účinek, kdy uplatňovaný typ 

drogové politiky nemusí být nutně rozhodujících faktorem determinujícím užívání 

návykových látek, jejich užívání je ovlivňováno širšími sociálními, ekonomickými a 

kulturními faktory (Reuband in Radimecký, 2008; Reuter et al., 2009). Drogové politiky tak 

mohou pouze snižovat poškození z  užívání návykových látek a ovlivnit jejich distribuci 

(Reuter et al., 2009).  

Z toho vyplývá, že komplexní fenomén, který (užívání) návykových látek představuje, 

nemá jednoduchá a rychlá řešení, ač se lze s tímto „klamem toužebných přání“ (Curtis in 

Uhl, 2008) často setkat (Hartnoll, 2005).   

                                                           
2 Výrok A. M. Costy, výkonného ředitele Programu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), v úvodu světové 
zprávy 2006 (UNODC, 2006 str. 2). 
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2 Mezinárodní systém kontroly  

Kapitola se věnuje mezinárodnímu systému kontroly zacházení s omamnými a 

psychotropními látkami, který významně ovlivňuje podobu drogových politik v jednotlivých 

státech světa. Jelikož se diskuse ohledně konopných látek, jak na národních úrovních 

států, tak i na mezinárodní úrovni, významně dotýkají právě závazků stanovených 

úmluvami a jejich případné modifikace, je pro dotvoření celkového kontextu nastíněn i 

vývoj, priority a směřování systému kontroly jako takového, nejen v oblasti konopných 

látek.  

V kapitole je používáno termínu omamné a psychotropní látky, čímž jsou míněny 

kontrolované látky a jejich deriváty řazené v seznamech Úmluv z roku 1961 a 1971. 

2.1. Úmluvy OSN  

Počátky mezinárodního systému kontroly zacházení s omamnými a psychotropními 

látkami jsou spojeny s konáním první mezinárodní konference o opiu v roce 1909 

v Šanghaji. V průběhu 20. století vedl vývoj v oblasti drogové problematiky k postupnému 

ustanovení mezinárodních závazků, jejichž cílem bylo vytvořit legislativní rámec pro 

řešení drogové problematiky v celosvětovém měřítku spolu s rozšířením mezinárodní 

spolupráce a koordinace aktivit v této oblasti (Hartnoll, 2000). 

Současný status quo mezinárodního systému kontroly zacházení s omamnými a 

psychotropními látkami vymezují tři Úmluvy OSN z let 1961, 1971 a 19883. 

Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, aktualizovaná dodatkem z roku 1972, 

sjednotila předcházející mezinárodní právní úpravu v  oblasti kontroly a stanovuje 

seznamy kontrolovaných látek převážně rostlinného původu (opium, koka, konopí a jejich 

deriváty). Úmluva o psychotropních látkách z roku 1972 rozšířila seznamy kontrolovaných 

látek o syntetické psychotropní látky, jakými jsou např. amfetaminy, hypnotika a 

halucinogeny. Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami z roku 1988 se zaměřuje, jak již název vypovídá, na posílení spolupráce v oblasti 

potírání nedovolené výroby a obchodu s kontrolovanými látkami a související trestnou 

činnost4, doplňuje seznamy zakázaných látek o prekurzory5 a nově klasifikuje držení pro 

vlastní potřebu jako předmět trestních sankcí (volně dle Hartnoll, 2000; Sinha, 2001; 

Radimecký, 2008). 

                                                           
3 Mezi další významné – strategické dokumenty spadají politické deklarace a dokumenty SZO, avšak co do 
působnosti a závaznosti pro signatářské státy  jsou stěžejní úmluvy OSN (Radimecký, 2006a). 
4 Např. praní špinavých peněz,  
5 Látky používané k výrobě návykových látek/drog 
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Cílem úmluv z roku 1961 a 1971 je celosvětově omezit zacházení s kontrolovanými 

látkami výhradně k vědeckým a medicínským účelům6. Úmluvy tak zavazují signatářské 

státy zakázat, popřípadě omezit, jakékoliv jiné způsoby nakládání tj. produkci, výrobu, 

dovoz, distribuci, držení aj. a tyto nedovolené způsoby zacházení podrobit 

administrativním a legislativním sankcím. Plnění smluvních závazků vyplývajících z úmluv 

OSN podléhá ustanoveným kontrolním mechanizmům a dohledu příslušných 

mezinárodních organizací (Sotolář, 2002). Mezi tyto organizace patří zejména Komise pro 

narkotika při OSN (UN-CND) a Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik (INCB) 

ustanovený Jednotnou úmluvou. Výbor dohlíží na implementaci smluvních závazků a 

komentuje vývoj v drogových politikách členských států, avšak nemá žádnou výkonnou 

pravomoc, zákonnou autoritu (Fazey, 2003 in Radimecký, 2008)7  

2.2. Působnost Úmluv OSN 

Úmluvy jsou pro signatářské státy závazné, nemají však přímou právní platnost. To 

znamená, že signatářské státy mají povinnost převést úmluvy do svých národních 

právních předpisů, avšak s ohledem a v souladu s  ústavními principy daného státu (EU 

legislativní přístupy, 2005). Tato autonomie národní legislativy umožňuje státům určitou 

variabilitu ve výkladu úmluv a otevírá tak při konstrukci drogové politiky prostor pro 

zohlednění specifických socio-politicko-kulturních podmínek každého státu (Sinha, 2001). 

Úmluvy by však měly být vykládány v „dobré víře“ a „ve světle jejich účelu a smyslu“8 

(EMCDDA, 2005 str. 17; INCB, 2009, str. 6). 

2.3. Vývoj a sou časný charakter mezinárodního systému kontroly  

Jak již bylo uvedeno, je to především povaha závazků vyplývajících z úmluv OSN, která 

charakterizuje stávající status quo mezinárodního systému kontroly. Přes oficiálně 

deklarovaný vyvážený přístup mezi represivními a preventivními opatřeními – stranou 

nabídky a poptávky, zůstává charakter systému kontroly v duchu „boje a války proti 

drogám“9  a budování „společnosti bez drog“ (Hartnoll, 2000; Levine, 2003, Wodak, 2003; 

Bewley-Taylor, 2003). To ilustrují i cíle stanovené v politické deklaraci na zvláštním 

zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) v roce 1998 v New Yorku, s ústředním 

mottem „Svět bez drog – my to dokážeme.“ Přijetím této politického deklarace přislíbily 

                                                           
6 Dle článku 4 písmena c Jednotné úmluvy z roku 1961 (Sinha, 2001). 
7 CND se skládá z 53 členských států OSN. Je pověřena monitorováním a analýzou drogové situace ve světě 
a vytvářením návrhů opatření na posílení zkvalitnění mezinárodní kontroly drog. Monitoruje zavádění 
mezinárodních dohod o kontrole drog a doporučení přijatá Valným shromážděním (www.osn.cz)  
8 Podle článku 26, Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969, (EMCDDA, 2005 str. 17; INCB, 2009, str. 
6). 
9 Pojem charakterizuje striktně prohibiční přístup tzv. nulové tolerance, tradičně spojovaný s drogovou 
politikou USA.  Novodobá historie „války proti drogám“ se datuje od 60. let a je spojena s postavou prezidenta 
Nixona a poté s dalšími prezidenty USA. V různé intenzitě je podporována a uplatňována doposud (Evans, 
2000; Sinha, 2001, str. 30). 



14 

 

členské státy OSN během desetiletého období podstatně a prokazatelně snížit poptávku a 

dostupnost omamných a psychotropních látek, tj. snížit užívání  drog ve světě ().   

V této souvislosti se vyjádřil, dnes již bývalý, výkonný ředitel Programu OSN pro 

mezinárodní kontrolu drog (UNDCP),10 Pino Arlacchi:  

„Nevyhlašujeme novou 'válku drogám'. Ve skutečnosti jsme nikdy takovou válku nevedli. 
Mezinárodní společenství by se dalo lépe přirovnat k lékaři tváří v tvář smrtelné chorobě. 
Je to prosté - drogy zabíjejí lidi. Naší zodpovědností je pomoci hledat lék. Přijetím 
Politické deklarace a akčních plánů jsme učinili další krok na cestě ke světu bez drog." 
(www.osn.cz) 

Stanoviska ohledně dosažených pokroků a (ne)naplnění cílů této desetileté strategice se 

různí. Zatímco A. M. Costa, výkonný ředitel Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), 

na zasedání Komise pro narkotika uvedl, že  „mezinárodní systém kontroly omezil počet 

uživatelů “ (UNODC,  2009 press), ve společném prohlášení států EU, které zaznělo 

tamtéž, se konstatuje, že „ambiciózních cílů OSN nebylo v uplynulém desetiletí v 

celosvětovém měřítku dosaženo,…nedošlo k měřitelnému snížení užívání ani k jakékoliv 

stabilizaci...“ (www.eu2009.cz.) Taktéž zpráva evropské pobočky RAND, vypracovaná pro 

Evropskou komisi uvádí, že „nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by se celosvětový 

drogový problém v období 1998 až 2007 zmírnil“ (Reuter et al., 2009, str. ix).  

2.4. Směřování mezinárodního systému kontroly 

Řada států odstupuje od prosazované „globální prohibice“ (Levin, 2003) a přiklánějí se k 

pragmatičtějšímu přístupu zaměřeného na ochranu veřejného zdraví s realističtějšími tj. 

méně ambiciózními cíli11 (Hartnoll, 2000; Levin, 2003; Bewley-Taylor, 2003; van der Tas, 

2003). Při realizaci některých (racionálních) opatření, zejména tzv. „souvisejících 

podpůrných služeb12“, jinak spíše známých pod pojmem harm reduction, či při hledání 

alternativních řešení zacházení s konopnými látkami, manévrují13 státy v rámci prostoru, 

který se otevírá při interpretaci i implementaci úmluv a závazků (Krajewski, 1999; Sinha, 

2001; Bewley-Taylor, 2003; Levin, 2003). Vznikající diskrepance a diverzita přístupů je 

předmětem výhrad Výboru pro kontrolu narkotik (INCB), který apeluje, aby státy v „dobré 

víře“14 dostávaly svým závazkům a varuje před „nekonzistentním uplatňováním 

                                                           
10 Programu OSN pro mezinárodní kontrolu drog (UNDCP)se v roce 1997 sloučil s  Centrem pro prevenci 
kriminality za vzniku Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Od roku 2002 je výkonným ředitelem 
UNODC  A. M. Costa  
11 v podobě snižování lidského utrpení, škod a rizik, spojených s užíváním návykových látek pro jedince i 
společnost  
12 Související podpůrné služby označují v dokumentech OSN termín „harm reduction“ (Kalina, 2009)  
13 „prostor pro manévrování „ byl název reportu  se zaměřením na možnosti drogové politiky v Velké Británie 
Dorna a Jamiesona, 2000.   
14 Podle článku 26, Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (EMCDDA, 2005, str. 17; INCB, 2009, 
str. 6). 
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individuálních řešení, která mohou oslabit soudržnost a integritu celého systému kontroly 

drog“ (INCB, 2009 str. 12). 

Mezinárodní systém kontroly v současné době bilancuje svou již stoletou historii a jak 

uvádí zpráva Výboru pro kontrolu narkotik (INCB) -  „mezinárodní systém kontroly drog se 

osvědčil, ale zdaleka není perfektní"  a upozorňuje na výzvy, kterým je a bude potřeba 

v této oblasti čelit (INCB, 2009, str. 12).  

Jedna z nich by mohla být spojena s narůstajícím tlakem na přehodnocení stávajícího 

přístupu a priorit mezinárodního společenství v oblasti kontroly omamných a 

psychotropních látek. Jednotná úmluva byla přijata již před téměř půl stoletím a to ve 

zcela odlišném historickém, sociálním a politickém klimatu (Starke in Bewley-Taylor; 

Radimecký, 2006). Avšak jak někteří upozorňují, nelze očekávat, že by systém kontroly 

budovaný v průběhu celého století podléhal změnám snadno. Rigidita postoje a 

rezistence vůči změnám stávajícího status quo může souviset jak s ideologickými rozpory 

– kdy se střetává vnímání problematiky jako „problému“ morálního, trestně právního, 

popřípadě medicínského s preferovaným paternalistickým a autoritářským přístupem a 

definování „problému“ jako ohrožení veřejného zdraví s demokratickým a podpůrným 

přístupem (Wodak, 2003; Hartnoll, 2005) -  tak dle některých, svou roli mohou sehrávat i 

odlišné politicko-ekonomické zájmy a vliv jednotlivých států i zainteresovaných jednotlivců 

(MacAllister in Sinha, 2001; Fazey, 2003; Levin, 2003). 
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3 Mezinárodní systém kontroly a konopné látky 

3.1. Klasifikace konopných látek v úmluvách OSN 

Jak již bylo uvedeno výše, mezinárodní úmluvy z roku 1961 a 1971 stanovují seznamy 

látek podléhající kontrole a zacházení s nimi významně omezují či zakazují.  V Úmluvě 

z roku 1961 jsou omamné látky a jejich deriváty rozlišeny do čtyř seznamů (I. - IV.). Do 

jednotlivých seznamů jsou látky zařazeny na základě15 jejich (1) závislostního potenciálu, 

(2) rozšíření užívání (3) škodlivým/nebezpečným vlastnostem v porovnání s jejich 

terapeutickým potenciálem a zejména dle (4) stupně vyžadované kontroly (Sinha, 2001). 

Konopí je zařazeno v seznamech I. a IV. s nejpřísnější vyžadovanou kontrolou16. V 

seznamu I. mezi látkami způsobující závislost a představující vysoké riziko zneužití a poté 

v seznamu IV. tj. nejnebezpečnějších látek vzhledem k riziku zneužití, vysoce škodlivým 

vlastnostem a velice omezené lékařské či terapeutické hodnotě (EU legislativní přístupy, 

2005, str. 15).  V obou seznamech (I. a IV.) figuruje  konopí a konopná pryskyřice např. 

spolu s heroinem, ale například kokain řazen v seznamu IV. není (Ballotta et al., 2008). 

Úmluva z roku 1971 rozšiřuje seznamy kontrolovaných látek o psychotropní (syntetické) 

látky, které jsou rozlišeny do 4 seznamů na základě obdobných kritérií (jako v Úmluvě 

1961). V těchto seznamech figuruje účinná látka obsažená v konopí tj. delta-9-

tetrahydrocannabinol (delta-9-THC)17. Původně byla řazena v seznamu I., mezi 

nejrizikovějšími látkami s žádným nebo minimálním terapeutickým potenciálem a 

s nejpřísnější vyžadovanou kontrolou. Na žádost několika států byla v roce 2003 

přeřazena do seznamu II., vzhledem k zjištěné možnosti terapeutického využití 

(Radimecký, 2008). Další impuls na její přeřazení vzešel od SZO v  roce 2006, kdy jej 

doporučila Komise SZO k přeřazení ze seznamu  II. do seznamu III. úmluvy z roku 1971 

(WHO, 2006, str. 4). Návrh byl na 50. zasedání Komise pro narkotika (CND) zamítnut 

(Ballotta et al, 2008).  

3.2. Meze a možnosti režim ů kontroly vzhledem k mezinárodním závazk ům 

Možnosti států při realizaci režimů kontroly s konopnými látkami jsou limitovány 

současným charakterem závazků vyplývajících z úmluv OSN.  Ty vytváří legislativní 

rámec vymezující určité „meze“, které státy při konstrukci opatření na národních úrovních 

musí zohlednit. Jedná se zejména o klasifikaci konopí v seznamech zakázaných látek 

                                                           
15  Nejedná se o oficiálně vymezená kritéria pro řazení látek. Klíčovou roli hraje stupeň vyžadované kontroly, 
riziko zneužití a nežádoucí škodlivé účinky (dle článku 3 Jednotné úmluvy).   
16  Pod nejpřísnější kontrolu bylo konopí zařazeno na naléhání USA. Argumentem pro toto zařazení byla 
vysoká míra užívání.  
17  Synteticky vyrobené THC se označuje jako dronabinol. Zařazení látek v seznamech úmluv (1961,197) 
vykazuje z vědeckého hlediska rozpory. Zatímco konopí a konopná pryskyřice jsou řazeny mezi omamné látky 
s nejpřísnější kontrolou, účinná látka delta-9-THC v nich obsažená, je řazena mezi syntetické psychotropní 
látky s nižším stupněm vyžadované kontroly (Sinha, 2001; INCB, 2009).  
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v Jednotné úmluvě z roku 1961 a další významná omezení sebou přináší článek 3 odst. 2 

úmluvy z roku 1988. Avšak i přes prohibiční charakter vyplývajících závazků a tlak ze 

strany institucí OSN na „globální, uniformního přístup“ (Hartnoll, 2000, str. 242) se lze na 

národních úrovních států setkat s různými režimy kontroly s konopnými látkami. Tato 

pozorovatelná variabilita je do určité míry umožněna prostřednictvím interpretace18, tj. 

výkladu smluvních závazků a zejména při jejich implementaci, tj. převodu do národní 

legislativy (Krajewski, 1999, Hartnoll, 2000; Sinha, 2001; Bewley-Taylor, 2003). „Meze“ a 

možnosti, které se státům naskýtají jsou diskutovány níže. 

3.2.1 Meze 

(1) Klasifikace konopných látek v Úmluvách OSN 

Stěžejní roli pro realizaci režimů kontroly zacházení s konopnými látkami sehrává jejich 

klasifikace jakožto zakázaných látek. Tím, že jsou/je konopí, konopná pryskyřice a v nich 

obsažená účinná látka (delta-9-THC) řazeny do seznamů zakázaných/kontrolovaných 

látek, navíc mezi látkami s nejpřísnějším stupněm kontroly, je jejich zacházení omezeno 

výhradně k lékařským a vědeckým účelům (článek 4 odst. c úmluvy 1961).  

Účel úmluv je v tomto ohledu zřejmý - neponechává (žádný) prostor pro možnost 

legálního rekreačního užívání (Bewley-Taylor, 2003, str. 173). Tudíž legalizace 

konopných látek, ač často diskutovaná, není za současné podoby Úmluv OSN v podstatě 

možná.  

(2) Článek 3 odst. 2 Úmluvy z roku 1988 

Další omezení přináší Úmluva z roku 1988 v podobě ustanovení článku 3 odst. 2, který 

rozšiřuje možnost trestních postihů z „držení“ i na „držení (pěstování aj.) pro osobní 

potřebu“. Tento článek sehrává důležitou roli, jelikož diskuse ohledně tolerantnějších 

režimů kontroly se dotýkají právě zacházení (tj. držení) s konopnými látkami pro osobní 

potřebu uživatelů. Možné interpretace tohoto článku byly a jsou předmětem diskusí19 a lze 

vypozorovat určitou variabilitu v jeho uplatňování (Krajewski, 1999; Sinha, 2001; Bewley-

Taylor, 2003; EU legislativní přístupy, 2005). Variabilita je částečně umožněna  

implementací závazků, kdy signatářské státy mají sice povinnost stanovit trestní sankce, 

ale s výhradou „ústavních principů a základní zásad (národního) práva“. Tyto tzv. 
                                                           
18 Možnosti interpretace jsou dány diplomatickými konsensy a kompromisy, které vyúsťují ve vágní definice a 
pojmy. O tom svědčí i vydané oficiální komentáře a výklady ke všem třem Úmluvám z let 1961,1971,1988 
(Krajewski, 1999).  
19  Jak uvádí Krajewski (1999), může být dvojí možná interpretace, kdy základním rozdíl tvoří jednak „úhel 
pohledu“ a kterou umožňuje vágní konsensuální formulace znění úmluv – nejedná se jen o právní dokumenty, 
ale také (zejména) politické. Státy preferující prohibiční přístup neuznávají možný prostor pro interpretaci – 
povinnost smluvních stran je jasně stanovena. O proti tomu státy zastávající „tolerantnější přístup“ se snaží 
nalézt možný prostor pro alternativní řešení k trestním sankcím.  
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ochranné klauzule zajišťují autonomii národní legislativy (Krajewski, 1999; Sinha, 2001) a 

umožňují státům větší volnost při stanovení povahy sankcí. Státy se při volbě vhodných 

opatření v oblasti nelegálního užívání, v našem případě konopných látek, mohou 

rozhodnout jak pro kriminalizaci protiprávních činů, tak pro jiný druh sankce netrestní 

povahy (EU legislativní přístupy, 2005). 

3.2.2 Možnosti  

Na rozdíl od klasifikace konopí v seznamech zakázaných látek v úmluvách OSN, 

přistupuje řada států na základě vědeckých poznatků (např. Lewitt et al., 2006) k jejich 

rozlišování od látek, jejichž užívání je spojeno s vyšší mírou zdravotních a sociálních rizik 

pro jedince i společnost (viz kapitola 2). V praxi, ať již legislativně či na základě směrnic, 

jsou rozlišeny ilegální návykové látky do dvou či více kategorií, kdy nejčastěji bývají 

rozlišovány konopné látky např. od heroinu či kokainu. Od stanovených kategorií se poté 

odvíjí povaha a výše sankcí za nedovolené způsoby zacházení s ohledem na 

„společenskou a zdravotní nebezpečnost“ daných ilegálních látek (EU legislativní 

přístupy, 2005).  
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B. Hledání p řístupu ke konopným látkám 

 

4 Přehodnocení p řístupu ke konopným látkám 

Mezinárodní úmluvy OSN formálně zavazují signatářské státy ke kriminalizaci 

nedovolených způsobů zacházení20 s konopnými látkami, přesto řada států, tento 

represivní přístup přehodnocuje. Hledání možných alternativ je podníceno narůstajícími 

poznatky o selháváním/neúspěchy prohibičního přístupu, který se jeví neefektivní, 

nákladný s řadou závažných negativních dopadů pro jedince i celou společnost (van het 

Loo, 2003; Room et al., 2008; Reuter et al., 2009; UNODC, 2009). Reformní snahy tak 

hledají a směřují k nalezení efektivnějšího, pragmatičtějšího a ekonomičtějšího řešení. 

S ohledem na komplexnost celé problematiky není výčet možných argumentů 

vyčerpávající, jsou orientačně představeny pouze základní z řady možných, se kterými se 

v diskusích o režimech kontroly s konopnými látkami lze setkat. Pro přehlednost jsou 

argumenty prezentovány v podobě rozlišení na dvě skupiny  - „ano“ a „ne“, je však 

nezbytné upozornit, že se jedná o zjednodušené, schematické rozlišení, jehož cílem není 

vzbudit dojem či podpořit polarizaci, která téma doprovází.  

4.1 Přehodnocení p řístupu ke konopným látkám – ano? 

 4.1.1 Efektivita prohibice a její možné dopady 

Cílem prohibice je snížit dostupnost (potažmo eliminace), zvýšení cen a v konečném 

důsledku snížení (potažmo eliminace) poptávky po konopných látkách. V této souvislosti 

se Levin (2003) vyjadřuje o „konopné krizi“ (str. 150) jako o symbolu neúspěchu 

prohibičních snah -  konopné látky patří mezi široce dostupné, nejčastěji užívané 

nelegální návykové látky, které se staly „normální“ součástí období dospívání a životního 

stylu mladé generace ve státech tzv. západní kultury (Room et al., 2008; Reuter et al., 

2009)21. Odhadovaný počet uživatelů konopných látek se celosvětově pohybuje mezi 143 

– 190 miliony (UNODC, 2009), přičemž nejvyšší úroveň užívání se obvykle uvádí u 

věkové skupiny 15 až 24 let22. Dlouhodobé snahy o snižování počtu uživatelů konopných 

látek prostřednictvím trestní represe, tj. trestním postihem za jejich držení pro osobní 

potřebu se zdají být neúspěšné. Oproti tomu narůstají výzkumné poznatky o negativních 

dopadech a škodách, které mohou v důsledku uplatňování represivního přístupu jedinci i 

                                                           
20 Tj. produkce, distribuce, prodej, přechovávání, nepřímo též užívání, prostřednictvím držení pro vlastní 
potřebu.  
21 Dle článku 49 Jednotné úmluvy z roku 1961 se signatářské státy zavázaly do  25 let od ustanovení úmluvy 
eliminovat produkci a užívání konopných látek pro jiné než medicínské a vědecké účely (Sinha, 2001). 
22 Po období nárůstu prevalence užívání se situace stabilizovala a v některých státech EU, USA, i Kanadě se 
objevují signály klesající obliby i mezi věkovou kohortou mladých dospělých (UNODC, 2009; EMCDDA, 2009). 
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společnosti vznikat (Room et al., 2008, Reuter et al., 2009).Konopné látky jsou nejčastější 

nezákonnou návykovou látkou, které se týkají trestné činy porušující drogové právní 

předpisy ve většině států23  (téměř 60%) a  převážná část trestných činů (přes 60%) se 

týká užívání nebo držení konopí pro vlastní potřebu. Tento trend ponejvíce zasahuje 

zejména věkovou skupinu mladých dospělých (EMCDDA, 2008d; Reuter, 2009, str. 42).   

Dle MacCouna a Reutera (2001) je to právě kriminalizace, která způsobuje primární škody 

plynoucí z užívání konopných látek pro uživatele i společnost. Například u uživatele 

mohou trestní postihy a záznam v trestním rejstříku vést ke společenské stigmatizaci a 

 následně k sociálnímu znevýhodnění v oblasti24 vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, což 

v širším kontextu má nepříznivý dopad na celou společnost. Zváží-li se „společenská 

nebezpečnost“ uživatelů a jejich jednání - tj. že, jsou ve většině případů trestně bezúhonní 

resp. s užíváním konopí není spojeno páchání trestné činnosti tak, jak je tomu u jiných 

druhů nelegálních návykových látek (Lenton, 2004; Gajdošíková, 2008) - a nákladnost 

spolu s negativními dopady kriminalizace, je účelnost a přiměřenost trestních sankcí (za 

držení konopí pro osobní potřebu) diskutabilní a je zpochybňována (Sinha, 2001; 

UNODC, 2009).  

4.1.2 Nákladnost prohibice 

Diskutovanou otázkou jsou i (vysoké) finanční i společenské náklady, které jsou s 

prosazováním prohibičního přístupu spojeny. Například Analýza dopadů zavedení 

trestnosti držení nelegálních návykových látek pro osobní potřebu v České republice 

v roce 1999 došla k závěrům, že: „Prosazování trestnosti držení nezákonných drog pro 

vlastní potřebu je z hlediska společenských nákladů nevýhodné“ a „Zavedení trestnosti 

držení nelegálních drog pro vlastní potřebu nesplnilo žádný ze svých testovaných cílů a z 

ekonomického pohledu je ztrátové. Testovaná novelizace trestního zákona vytvořila 

zbytné společenské náklady – tedy přiměla společnost neefektivně vynaložit prostředky, 

pro něž se mohlo najít lepší využití – a to ve výši nejméně 37 mil Kč“ (Zábranský et al., 

2001 str. 9). Realizace alternativních režimů kontroly zacházení s konopnými látkami by 

mohla vést k alokaci části nákladů spojených s prosazováním práva, tedy nákladů na 

činnost represivních složek (policie, justice) směrem k výzkumu, prevenci, léčbě a 

směrem k tíživějším problémům spojených s problémovým užíváním ilegálních 

                                                           
23 V několika zemích převažovaly u drogových trestných činů jiné drogy než konopí: V České republice stál za 
60 % všech trestných činů porušujících drogové právní předpisy metamfetamin (EMCDDA, 2008d). 
24 Možný záznam v trestním rejstříku znevýhodňuje jednice na trhu práce, vyloučení ze školy a nedokončené 
vzdělání v případě mladistvých, kontakt s černým trhem s nelegálními látkami, opakovaný kontakt s trestní 
justicí aj. 
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návykových látek (Hartnoll, 2000; Harding, 2000; Room et al., 2008), a jejichž efektivita 

byla na základě výzkumných dat prokázána.25  

Nicméně panuje i opatrnost či spíše skepticismus, zda by alokace zdrojů byla skutečně 

zrealizována (Room et al., 2008; Kalina, 2009). 

4.1.3 Rizika spojená s užíváním konopných látek 

Změny konopné politiky, ať již směrem k tolerantnějšímu nebo přísnějšímu režimu, jsou 

často doprovázeny diskusemi o – „škodlivosti a nebezpečnosti“26 užívání konopných látek 

(Uhl, 2008).  

Závěry studií zaměřených na zdravotní rizika a důsledky spojené s užíváním konopí (per 

se tj. spojených s účinky látky jako takové) poukazují, že se nejedná o neškodnou látku a 

její užívání představuje určitá rizika (např. MacCoun a Reuter, 2001; Runciman et al., 

2002; Room et al., 2008). .  

Obdobně jako u ostatních návykových látek zvýšená rizika představuje užívání pro 

mladistvé a pro pravidelné intenzivní uživatele. Pravidelné a intenzivní užívání konopí 

může vyústit v závislost27, ale „závislostní potenciál“ konopí je podstatně nižší, nežli 

v případě heroinu, kokainu, alkoholu i tabáku (Dvořáček et al., 2008, str. 285).  

Užívání konopí může představovat rizika i pro společnost, jedná se ale zejména o rizika a 

škody vznikající v důsledku kriminalizace. Konopné látky nejsou užívány intravenózně, 

s užíváním není spojeno riziko přenosu infekčních onemocnění (Runciman et al., 2002) a 

na rozdíl od jiných ilegálních návykových látek užívání konopí nebývá spojené se 

sekundární drogovou trestnou činností28 (Gajdošíková, 2008). Ze závěrů studií 

zaměřených na zhodnocení zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním 

konopných látek vyplývá, že z hlediska veřejného zdraví, představuje umírněné užívání 

konopí (dospělými jedinci) pro společnost méně závažných problémů, nežli je tomu 

v případě tabáku či alkoholu (Hall et al., 1995; Runciman et al., 2002). Co do možných 

rizik a důsledků užívání se v porovnání s jinými legálními (alkohol, tabák) i nelegálními 

                                                           
25 Efektivita přístupu minimalizace možných rizik (harm reduction) a poškození plynoucích z užívání drog je 
podepřena řadou výzkumů (Hunt et al., in Radimeký, 2006b).  
26 V této souvislosti upozorňuje Uhl na „falešné dilema“ které vzniká z mylně položené otázky „Jsou konopné 
látky nebezpečné?“. Žádné lidské jednání není bez rizik, a tudíž etická zásada, že vše nebezpečné musí být 
zakázáno, není uplatňována univerzálně, nikoliv však v případě kontroverzního tématu užívání ilegálních 
návykových látek (Uhl, 2008, str. 12-13). 
27  Uvádí se, že u cca 10 % uživatelů se může rozvinout závislost (Room et al., 2008). 
28 

 trestné činy páchané za účelem získání drogy, pod vlivem drogy, či se jedná o trestné činy páchané na 
uživatelích drog (Gajdošíková, 2008). 
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(heroin, kokain, amfetaminy) návykovými látkami pohybuje konopí na nejnižších 

příčkách29 pomyslném „žebříčku“ (Room, 2008, str. 152).  

Na základě uvedených závěrů přistupuje řada států k rozlišení konopných látek pro 

trestně právní účely od dalších nelegálních návykových látek jako např. heroinu, 

amfetaminů aj. 

 Zajímavou historickou perspektivu o vztahu rizika a škody - konopné látky - uplatňované 

sankce - nabízí srovnání třinácti zpráv vládních komisí z let 1969 – 2005. Přes odlišný 

historický, politický a kulturní kontext jejich vzniku i metodologické odlišnosti, lze 

vypozorovat společná zjištění: (1) konopí není neškodná látka; (2) škodlivost konopí je v 

porovnání s jinými nelegálními/zakázanými látkami nadhodnocena/zveličována; (3) na 

místo trestních sankcí by v případě nakládání pro osobní potřebu uživatele měly být 

uplatňovány spíše civilních sankce, pokuty či povinná léčba (Ballotta et al., 2008, str. 

106). Dopady a zavádění uvedených doporučení do praxe je však imitováno řadou 

okolností, zejména politickou přijatelností stanovených závěrů (ibid). 

4.1.4 Lidská práva a autonomie jedince 

V neposlední řadě je prohibiční přístup založený na paternalistickém, autoritářském 

přístupu a silné sociální kontrole konfrontován s otázkami základních lidských práv, 

osobní svobody a autonomie jedince (Bewley-Taylor, 2003; Room et al., 2008).  

Názorové odlišnosti v přístupu ke konopným látkám odráží různé vnímání povahy drogové 

problematiky, kdy  stěžejní otázkou je, do jaké míry by měl stát regulovat a zasahovat do  

lidské chování (Hartnoll, 2000). Na jednu stranu je užívání (nejen) konopných látek 

vnímáno jako projev svobodné volby jedince, kterou pokud jedinec svým jednáním 

nepoškozuje či neohrožuje ostatní, je nutno respektovat a tolerovat právo na 

odlišný/alternativní životní styl. Na druhou stranu paternalistický přístup, založený na 

morálním pojetí drogové problematiky lze ilustrovat vyjádřením prezidenta INCB, Hamida 

Ghodse, „…zdůraznil jsem význam respektování a ochrany základních lidských práv a 

svobod…avšak svoboda a práva jednotlivce nezahrnují právo na (zne)užívání drog. 

(Zne)užívání drog není ani neškodné ani bez obětí… “ (Ghodse, 2009, tisková zpráva).  

Kromě těchto ideologický rozporů jsou diskutovány otázky spojené např. s kriminalizací a 

marginalizací uživatelů - data poukazují na nepoměrné zastoupení zatčených z řad 

příslušníků etnických minorit či sociálně znevýhodněných skupin (May et al., 2007; Room 

et al., 2008), právem na spravedlivý a přiměřený trest (Sinha, 2001) i dopady prohibice na 

lidská práva v producentských a transitních státech, což je však spojeno zejména 

s dalšími nelegálními látkami (Room et al., 2008).  

                                                           
29 Jako méně riziková látka byl vyhodnocen khat (Nutt et al. in Room, 2008). 
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4.2 Přehodnocení p řístupu ke konopným látkám – ne?  

4.2.1 Rizika spojená s užíváním konopných látek 

Zastánci prohibičního přístupu upozorňují na nebezpečnost a škodlivost konopí jakožto 

omamné a psychotropní látky. Jak bylo uvedeno, konopí je zařazeno v seznamech I. a IV. 

Úmluvy z roku 1961, mezi nejnebezpečnějšími látkami s nejpřísnějším stupněm 

vyžadované kontroly (na rozdíl od klasifikace konopí v řadě států na národní úrovni). 

Z toho vyplývá nezbytnost stanovit a ponechat v platnosti přísná kontrolní opatření (INCB, 

2009). 

Jak je uvedeno ve zprávě Programu pro drogy a kriminalitu OSN (UNODC) za rok 2006: 

„konopí není neškodná květina, jak je často zobrazována, ale psychotropní droga, která si 

zaslouží, aby ji svět bral vážně“, (UNODC, 2006, str. 155). Zpráva také upozorňuje na 

podcenění závažných zdravotních důsledků spojených s užíváním konopných látek - 

významné riziko rozvoje závislosti, rozvoje psychotických poruch a schizofrenie a na 

narůstající počet těch, kteří vyhledávají v této souvislosti lékařskou pomoc, což je dáváno 

do souvislosti s nárůstem potence konopných produktů (ibid).  

Na nárůst žádostí o léčbu30 v souvislosti s konopím upozorňuje i zpráva EMCDDA (2009), 

kde je narůstající trend žádostí o léčbu dáván do souvislosti s různými faktory: (1) nárůst 

užívání konopí nebo intenzivního a dlouhodobého užívání, (2) zlepšení pokrytí 

získávaných dat, (3) rozšíření a diverzifikace služeb pro uživatele konopných látek v rámci 

systému péče, (4) zvýšení žádostí v důsledku  absolvování povinné léčby jako alternativy 

k trestním sankcím (EMCDDA, 2008b).  

Popularita konopných látek mezi mladými lidmi, časné užívání, poznatky o možných 

zdravotních rizicích pro vulnerabilní jedince a alarmující zprávy o zvyšujícím se obsahu 

delta-9-THC poutají ke konopným látkám pozornost a jistě je nelze podceňovat, jak 

upozorňuje výkonný předseda UNODC, A.M.Costa. Prozatím za současného stavu 

poznání však nelze stanovovat jednoznačné a definitivní závěry, k těm by měly přispět 

další výzkumné studie (King, 2008; Room et al., 2008;).  

V souvislosti s alarmujícími zprávami o „novém konopí“ poukazuje Kingová (2008) na 

historický precendent31 démonizace konopí, který dle ní ilustruje obtíže objektivně 

diskutovat o této otázce. Podle dnes již bývalého ředitele EMCDDA, George Estievenarta, 

                                                           
30  Absolutní počet nových žádostí o léčbu závislosti na konopí se v období 2002–2006 zvýšil, přičemž podíl 
nových klientů nastupujících léčbu kvůli primárnímu užívání konopí se v letech 2002 až 2005 zvýšil a v roce 
2006 zůstal na stejné úrovni (EMCDDA, 2008b). 
31 Jedná se např. o nechvalně známý výrok farmaceuta Robina Murrayho, který poté, co byl vyzván, aby 
popsal stav během své intoxikace konopím, odvětil: „po dvou potáhnutí z marihuanové cigarety jsem se 
proměnil v netopýra“ (King, 2008, str. 239). Démonizace konopí a jeho účinků je z nedávné historie známo 
jako „woodo farmakologie“ a je spojena s kampaní H. J. Anslingera v 30.-40. letech 20. století v USA (Evans, 
2003). 



24 

 

"existuje mnoho spekulací ohledně účinnosti dnes dostupných konopných látek, ale málo 

průkazných údajů" (in King, 2004, str. 5). 

Dostupná data studie EMCDDA z roku 2004 neukazují na zvyšující se potenci konopných 

produktů, průměrný obsah delta-9-THC je stabilní ve většině států EU již několik let a 

mírné změny v jeho obsahu jsou spojeny s poměrně nedávným rozšířením intenzivně 

indoor pěstovaných odrůd32 (King et al., 2004).  

4.2.2 Teorie vstupní drogy 

Častým argumentem, se kterým se lze v diskusích o konopných látkách setkat, je role 

konopí jako tzv. vstupní drogy (MacCoun a Reuter, 2001).  

Tzv. teorie vstupní drogy je založena na předpokladu, že jednorázové nebo vícenásobné 

užití konopí nebo jiné konopné látky je příčinou významně vyššího rizika přechodu 

k jiným, „nebezpečnějším“ nelegálním návykovým látkám jako je např. heroin, 

(met)amfetamin či kokain. Teorie je založena na faktu, že většina uživatelů těchto 

nelegálních návykových látek nejdříve užila konopí či hašiš a až poté některou z oněch 

více rizikových látek (Zábranský, 2008, str. 374). I přes značný počet studií, které se touto 

otázkou zabývaly, nebyla teorie nikdy jednoznačně prokázána (Uhl, 2008).  Avšak 

výsledky vědeckých studií teorii vstupní drogy nepodporují (Zábranský, 2008) a poukazují 

na možná další vysvětlení33 vztahu mezi užíváním konopných látek a následným 

(zvýšeným) rizikem užívání „nebezpečnějších“ nelegálních návykových látek např. heroin 

(Morall et al, 2002).  

4.2.3 Deterenční teorie a deteren ční efekt 

Prohibiční přístup je založen na tzv. deterenční teorii trestu. Ta vychází z  preventivní 

funkce (trestního) práva - nezákonný statut a hrozba trestu či jeho uložení bude mít na 

jedince/společnost deterenční, tj. odstrašující efekt. To znamená, že již nezákonnost 

jednání spojené s hrozbou trestu potenciálního uživatele odstraší, či tuto funkci bude 

zastávat uložený trest. Pokud by hrozba trestu pominula, např. v případě zmírnění či 

odstranění sankce/-í, došlo by tak zákonitě k nárůstu počtu uživatelů a frekvence užívání 

v důsledku oslabení deterenčního tj. odstrašujícího efektu (Moffit et al., in Hall, 2000). 

Výzkumné poznatky deterenční efekt konopné legislativy, ať již liberální nebo represivní, 

potvrzují pouze  částečně34 (Lenton, 2000; Barratt et al., 2005). Tomu nasvědčuje i fakt, 

                                                           
32 Průměrný obsah THC v hydroponicky pěstovaných odrůdách je 2x - 3x vyšší než ve venkovně (outdoor) 
pěstovaném konopí (EMCDDA, 2008b). 
33 Za pravděpodobnější vysvětlení všech jevů, které bývají na podporu teorie vstupní drogy uváděny, lze 
považovat teorii náklonnosti k užívání (všech) drog či teorii společného faktoru náchylnosti k užívání drog 
(Zábranský, 2008, str. 394). 
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že trendy v prevalenci užívání jsou v různých státech s různými režimy kontroly obdobné 

(Room et al., 2008). Řada výzkumů realizovaných v různých státech naznačuje, že 

zmírnění sankcí nemusí nutně vést ke zvýšení míry užívání, tj. že povaha a výše sankcí 

nemají významný vliv na míru užívání (MacGeorges et al., 1997; Lenton, 2000; MacCoun 

a Reuter, 2001; Maag, 2003; van het Loo, 2003; Fetherston a Lenton, 2007, MacCoun et 

al., 2009). Ani v opačném případě, kdy státy (např. ČR v roce 1999) přistoupily k zavedení 

trestnosti držení konopných látek pro vlastní potřebu, nedošlo k předpokládanému 

deterenčnímu efektu - snížení počtu uživatelů (Zábranský et al., 2001).  

Kriminologické studie poukazují, že významným determinantem, zda se jedinec bude 

chovat v souladu se zákonem (sociálně konformně), je jeho morální postoj k dané právní 

úpravě (Tyler, in Fetherston a Lenton, 2005) a jak uvádí MacCouna et al. (2009) zdá se, 

že významněji ovlivňuje statut a povaha sankcí dospělé jedince, nežli mladistvé. Nelegální 

statut konopných látek tak může část potenciálních uživatelů na základě efektu 

dostupnosti odradit (MacCoun a Reuter, 2001). 

Jedním ze základních předpokladů deterenčního efektu je, zda jsou si jedinci vědomi, jaká 

je stávající právní úprava, či že k nějaké změně právní úpravy došlo (MacCoun et al., 

2009). To, jak naznačují výsledky studií mapující povědomí studentů vysokých škol o 

právní úpravě týkající se konopných látek, není samozřejmostí - zjištěná úroveň znalostí 

respondentů byla překvapivě nízká (Heale et al., 2000; Gelders a Mierlo, 2004; Gelders a 

Laenen, 2007, ). Nicméně nedostatek výzkumných dat a poznatků v této oblasti 

neumožňuje stanovit, zda by nízká úroveň znalostí mohla souviset s omezeným efektem 

právní úpravy na míru užívání konopí.  

4.2.4 Poselství alternativních režim ů kontroly 

Nezákonný statut a ukládané sankce vyjadřují společenský nesouhlas a „společenskou 

nebezpečnost“ určitého chování. Snahy o reformy či přehodnocení represivního přístupu 

mohou být vnímány jako vyjádření „shovívavosti“ a tolerance, čímž tyto režimy kontroly 

vysílají nesprávné poselství“ celé společnosti. (Hartnoll, 2000; Lenton, 2000; Room et al., 

2008; Ballotta et al., 2008).  

Do určité míry může tento pohled podporovat polarizaci problematiky na tzv. „legalizátory“ 

a „prohibicionisty“. Odborníci varují, že tento zjednodušující pohled vzbuzuje emotivní 

reakce a vede k odklonu od racionální a vědecky podložené argumentace (Murji, 2000; 

Lenton, 2004; Ballotta et al., 2008). Trendy zmírňování sankcí  (v různých podobách) 

nesměřují k legalizaci konopných látek ani ke vzbuzení dojmu, že jejich užívání je 

zdravotně či společensky neškodné - jejich smyslem je nalézt řešení, které bude 

v souladu s mezinárodními závazky i vývojem v oblasti užívání a povede k efektivnímu 
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využití prostředků trestního práva tj. k odlišení uživatele od dealera/prodejce (EU-

legislativní přístupy, 2005). Trestní právo by pak v rovně uživatelů mělo být nejzazší 

prostředek k regulaci tohoto fenoménu/jevu (Harding, 2000; van der Tas, 2003). Harding 

(2000) v této souvislosti uvádí, že zákonná opatření mají vyjadřovat společenský 

nesouhlas (s užíváním) a tím vyjádřit, že určitá forma chování není pro společnost 

žádoucí, nikoliv se snažit ho eliminovat.  

V neposlední řadě je potřeba zohlednit možné odlišné vnímání pojmu „společenská 

nebezpečnost“. Ta je determinována kulturním kontextem – hodnotovým systémem 

jedince nebo společnosti. Tudíž celospolečenský, potažmo celosvětový konsensus, 

„společenské nebezpečnosti“ je v podstatě nemožný (Zábranský, 2003).   
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5 Typy režim ů kontroly 

5.1 Trend 

Jak již bylo naznačeno, přestože mezinárodní úmluvy OSN formálně zavazují signatářské 

státy ke kriminalizaci nedovolených způsobů zacházení35 s konopnými látkami, objevuje 

se pozorovatelný trend rozvoje alternativ k trestnímu odsouzení36 v případech užívání a 

držení menšího množství konopí pro osobní potřebu bez přitěžujících okolností37. Dochází 

k odklonu od trestů odnětí svobody ve prospěch probačního dohledu, upuštění od 

potrestání, peněžitých trestů, administrativních sankcí či napomenutí s cílem 

nekriminalizovat uživatele jako takové. Pro trestně právní účely se v současné době 

konopné látky oddělují od jiných nelegálních látek, ať již ze zákona nebo v soudní praxi. 

(EMCDDA, 2008a, str. 38). Trend je patrný ve většině států Evropské Unie, Švýcarsku, 

Kanadě a Austrálii (např. Levine, 2003; Wodak, 2003; Ballotta et al., 2008). Přes výše 

uvedený trend, přistoupily některé evropské státy zpětně ke zpřísnění opatření ve vztahu 

ke konopným látkám, např. ve Velké Británii, Dánsku, Itálii38 (EMCDDA, 2008a).   

Je tedy zřejmé, že škála přístupů k užívání a držení konopí pro vlastní potřebu se může 

v různých státech i výrazně lišit. 

Různé přístupy a hledání nejvhodnějšího režimu kontroly ve vztahu k užívání a nakládání 

s konopnými látkami (pro osobní potřebu) jsou často diskutovány (zejména ve veřejných 

debatách) v polarizované rovině prohibice – legalizace či kriminalizace - dekriminalizace. 

Avšak tento pohled je značně zjednodušující, mezi prohibicí a legalizací se nalézá prostor 

i pro jiné možnosti (Krajewski, 1999; Hartnoll, 2000; Ballotta et al., 2008).  

Každý stát hledá „svou“ cestu s ohledem na specifické národní podmínky a tak se stát od 

státu lze setkat s řadou různých právních předpisů vymezující postavení konopných látek 

a následně s jejich různým uplatňováním v praxi (EU legislativní přístupy, 2005). 

Realizace tolerantnějších režimů kontroly ve většině případů zahrnuje určitou formu 

depenalizace tj. zmírnění trestních postihů39  nebo dekriminalizace tj. uplatňování civilních 

                                                           
35 Tj. produkce, distribuce, prodej, přechovávání, nepřímo též užívání, prostřednictvím držení pro vlastní 
potřebu.  
36 Je nutno zohlednit různé právní systémy jednotlivých států, ale obecně je alternativní trestní sankce 
jakákoliv alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (viz např. EU legislativní přístupy, 2005)   
37 jako jsou např. prodej za účelem zisku, prodej nezletilým aj.    
38 Dánsko zvýšilo „běžné“ tresty z domluvy na pokuty (které pak byly zvýšeny). Nový zákon v Itálii opět zavedl 
konzumaci drog jako správní přestupek a konopí překlasifikoval, takže za něj hrozí stejné tresty jako za iné 
nezákonné látky, jako je heroin a kokain. Spojené království zpřísnilo tresty za konopí (EMCDDA,2008c). 
39 Pacula (in Room et al., 2008) definuje depenalizaci jako jakékoliv zmírnění postihů bez ohledu na to, zda 
trestní povahy či civilní. Což zahrnuje širokou škálu možností - od snížení délky trestu odnětí svobody, 
odstranění sankcí s prvkem odnětí svobody, po snížení pokut. Na základě tohoto vymezení pojmu je 
dekriminalizace „podkategorií“ depenalizace (str. 98). Např. Allen et al., (2004, str. 3) definují depenalizaci 
jako režim kontroly, kdy zákon stanovuje trestní popř. civilní sankce, ale v praxi nejsou uplatňovány.    
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namísto trestních sankcí. V praxi to znamená, že depenalizace s sebou může stále nést 

riziko záznamu v trestním rejstříku se všemi negativními důsledky, zatímco 

dekriminalizace nikoliv - sankce za užívání již nespadají do působnosti trestního práva40 

(Room et al. 2008).  

5.2 Terminologická odbo čka  

Je však důležité upozornit na neexistenci univerzální, vědecky podložené a všeobecně 

přijímané definice obou termínů, což může být příčinou řady nejasností a na 

terminologické obtíže, nejasnosti v této oblasti a možné konsekvence poukazuje i odborná 

literatura (např. Allen et al, 2004; Newcombe, 2004; EU-legislativní přístupy, 2005; 

Hartnoll, 2005; Room et al., 2008; MacCoun et al, 2009). 

Nejednotnost a nejednoznačnost v odborné terminologii může představovat komplikace 

jednak metodologického rázu při komparaci jednotlivých režimů kontroly, ale 

nejednoznačnost se odráží i ve zmatečném užívání pojmů ve veřejných diskusích. 

Nejvíce je v tomto ohledu zřejmá záměna termínů „legalizace“ a „dekriminalizace“, které 

jsou v kontextu veřejných diskusí a mediálních sdělení užívány jako synonyma. Rozdíl je 

však zřejmý – v zákonném statutu. Z tohoto důvodu je termín „dekriminalizace“ 

nahrazován termínem „prohibice s civilními sankcemi“ (Room et al., 2008; MacCoun et. 

al., 2009). Ovšem je otázkou, do jaké míry to situaci může vyjasnit, např. v australská 

studii uvádí, že většina občanů nerozlišuje/nespatřuje rozdíl mezi civilními sankcemi a 

legalizací (Heale et al., 2000).S ohledem na možné důsledky upozorňují odborníci na 

význam jednotného vymezení a užívání přesné, jednoznačné terminologie, která by riziko 

zkreslení a záměny minimalizovala (Newcombe, 2004; Hartnoll, 2005).  

5.3 Typy režim ů kontroly 

V odborné literatuře se lze setkat s různou typologií režimů kontroly41, které se více či 

méně odlišují. Vzhledem k narůstající pozornosti, která je možným alternativním režimům  

věnována, objevují se návrhy na koncepční vyjasnění a jednotné vymezení různých typů 

režimů kontroly (Newcombe, 2004). 

Pro ilustraci jsou představeny typy režimů kontroly uvedené ve výzkumných zprávách 

evropské pobočky RAND (van het Loo et al., 2003, str. 10) a Beckley Foundation 

(MacDonald et al. in Room et al., 2008 str. 99).  

 

                                                           
40 Nicméně výjimka potvrzuje pravidlo, dle některých právních předpisů států mohou být i civilní sankce 
spojeny se záznamem v trestním rejstříku, např. ve Francii (EU-legislativní přístupy, 2005) 
41 Návrh podrobné klasifikace v rámci  koncepčního  vyjasnění možných režimů kontroly uvádí např. 
Newcombe (2004) ve zprávě Attitudes to Drug Policy and Drug Law: a review of international evidence.  
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Podle zprávy evropské pobočky RAND lze režimy kontroly rozdělit do tří širších kategorií:  

(1) Úplná prohibice (zákaz) s trestními sankcemi. (2) Částečná dekriminalizace 

s administrativními a civilními sankcemi, kdy je zohledněno množství látky. Jedná se o 

režim kontroly, kde produkce a nabídka konopí jsou stále ilegální, ale za držení a užívání 

stanovených množství jsou uplatňovány spíše tresty administrativního charakteru, 

zpravidla pokuty. (3) Úplná dekriminalizace s civilními sankcemi bez ohledu na množství. 

Režim kontroly, kdy prosté držení nebo užívání jakéhokoli množství konopných látek není 

trestným činem. 

Zpráva nadace Beckley Foundation dle McDonalda et al. (1994) rozlišuje následující typy 

režimů kontroly:  

(1) Úplná prohibice s trestními sankcemi. (2) Prohibice s odklony a varováním 

(depenalizace) - je režim kontroly, kde systém trestních sankcí existuje, ale jsou 

uplatňovány neformální sankce (varování) či odklony v různých fázích trestního řízení. (3) 

Prohibice s civilními sankcemi (dekriminalizace) - označuje režim kontroly, ve kterém 

držení a užívání pro vlastní potřebu není předmětem trestních, ale civilních sankcí. To 

znamená, že uživatelé nejsou vystaveni riziku a dopadům záznamu v trestním rejstříku. 

(4) Částečná prohibice -  režim kontroly, kdy užívání a držení pro vlastní potřebu není 

předmětem žádných sankcí. Toho může být dosaženo dvěma fundamentálně odlišnými 

způsoby. Tzv. de facto legalizace - formálně je držení/užívání trestné tj. nelegální, ale 

tresty nejsou uplatňovány (např. v Nizozemsku). Oproti tomu de jure legalizace již 

označuje režim kontroly, ve kterém je užívání a držení konopných látek legální. Což 

nezbytně neznamená zrušení všech kontrolních mechanismů jako například u regulace 

dostupnosti alkoholu či tabáku.  

Základní informace k jednotlivým režimům kontroly shrnuje tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 Režimy kontroly 

REŽIMY KONTROLY ZACHÁZENÍ S KONOPNÝMI LÁTKAMI  

RAND 

(Van het Loo et al., 2003) 

BECKLEY FOUNDATION 

(McDonald et al. in Room et al., 2008) 

ÚPLNÁ PROHIBICE 

- statut nelegální 

- trestní sankce bez ohledu na 
množství 

ÚPLNÁ PROHIBICE 

- statut nelegální 

- trestní sankce bez ohledu na 
množství  

ČÁSTEČNÁ DEKRIMINALIZACE 

- statut nelegální 

- administrativní sankce za držení a  

- užívání stanovených množství  

- systém, v němž je produkce a 
nabídka konopí stále ilegální, ale 
za držení a užívání stanovených 
množství jsou uplatňovány spíše 
administrativní tresty, zpravidla 
pokuty 

- držení větších než stanoveného 
množství podléhá trestním 
sankcím 

 

PROHIBICE – DEPENALIZACE 

- statut nelegální 

- zmírnění trestních či civilních sankcí 
za držení a užívání  

- výstraha, odklony v trestním řízení, 
léčba 

- charakter de facto reform 

PROHIBICE – DEKRIMINALIZACE 

-  statut nelegální  

-  systém, v němž je produkce a 
nabídka konopí stále ilegální 

-  administrativní sankce, civilní sankce 

-  v případě držení a užívání pro vlastní 
potřebu, odpadají následky spojené 
s trestním záznamem 

-  držení větších množství podléhá 
trestním sankcím 

- charakter de jure reform 

ÚPLNÁ DEKRIMINALIZACE 

- statut nelegální 

- administrativní sankce bez ohledu 
na množství 

- právní systém, v němž je produkce 
a nabídka konopí stále ilegální, ale 
prosté držení nebo užívání 
jakéhokoliv množství konopných 
látek není trestním činem, jsou 
uplatňovány spíše administrativní 
tresty, zpravidla pokuty 

 

ČÁSTEČNÁ PROHIBICE 

(1) de facto legalizace 

- statut nelegální 

- oficiálně trestní či civilní sankce, ale 
tolerováno užívání a prodej 
stanoveného množství 

- např. licencovaný prodej v coffeshops 
v Nizozemsku 

(2) de jure legalizace 

- statut legální   
- v  rozporu se smluvními závazky 

úmluv OSN  
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Jak z uvedeného vyplývá, mimo legalizace de jure, zůstává statut konopných látek 

nezákonný bez ohledu na to, zda se jedná o civilní či trestní sankce, kterým jsou 

potenciální uživatelé vystaveni.  

5.4 Limity typologie režim ů kontroly 

Uvedené typy režimů kontroly jsou orientační modely a nemusí nezbytně vystihovat různé 

právní uspořádání v jednotlivých státech. Často se lze setkat s různými kombinacemi 

přístupů, avšak stěžejní roli, jak se zdá, nehraje formální tj. oficiálně deklarovaný přístup 

vycházející z právní úpravy, ale jak je tento přístup uplatňován na různých úrovních 

v praxi (Kilmer , 2002; van het Loo et al., 2003; Room et al., 2008). To může ilustrovat 

příklad Nizozemska, kde je oficiálně držení konopných látek pro vlastní potřebu 

přestupkem a prodej předmětem trestních sankcí, ale na základě „expediency principle“42 

je prodej za stanovených podmínek v tzv. coffeshops tolerován. Originální nizozemské 

uspořádání je opředeno řadou mýtů o legalizaci a tolerantní přístup ke konopným látkám 

je předmětem opakovaných výhrad sousedních států43 (zejména Francie) (Nerad a 

Neradová, 2008) a mezinárodních institucí OSN (INCB, 2009). 

Opačný příklad nabízí ČR, kde byla v roce 1999 zavedena trestnost držení (nejen) 

konopných látek pro vlastní potřebu v množství větším než malém. Přesto Zábranský et 

al. (2001) došli k závěru, že postih byl v prvních dvou letech po zavedení této novely 

zákona prosazován jen velmi výběrově, náhodně nebo příležitostně, ač dle zásad 

českého trestního práva - oficiality a legality - mají orgány činné v trestním řízení stíhat 

každý zjištěný trestný čin (Radimecký, 2008). 

Situaci lze ilustrovat i na příkladě některých federálních států USA, které užívání a držení 

konopných látek oficiálně „dekriminalizovaly“. Výsledkem však je, že více než polovina 

těchto států vykazuje vyšší index zatčených/trestně stíhaných na osobu za držení konopí, 

nežli je celonárodní průměr44 (MacCoun et al., 2009, str. 5). Na celonárodní úrovni 

nebyl/není rozdíl mezi státy, které „dekriminalizovaly“ konopí a těmi které nikoliv patrný - 

tolerantnější přístup nebyl v praxi reflektován (MacCoun et al, 2009; Radimecký, 2008). 

Tyto diskrepance mezi rétorikou a praxí na různých úrovních – národní či místní- mohou 

významně ovlivňovat očekávané benefity a dopady alternativních režimů kontroly. 

                                                           
42 Státní prokuratura může oportunisticky odhlédnout od pronásledování a postihu, pokud to je ve 
všeobecném zájmu. Podle hesla „zasahovat měkce proti měkkým drogám, tvrdě proti tvrdým drogám, 
neúprosně proti organizované drogové kriminalitě“ (Hoogstraten in Nerad a Neradová, 2008 str. 385). 
43 Jedná se o ukázku nezamýšleného důsledku nizozemského přístupu  - tzv. drogové turistika, což není 
vítáno ani ze strany Nizozemska ani ze strany okolních států (Nerad a Neradová, 2008). 
44 Tento jev byl předmětem různých interpretací, z nichž jedna vycházela z možného zahrnutí závažnějších 
deliktů jako např. distribuci konopí (MacCoun, et al., 2009 str. 6).  
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Výrazně také komplikují možnost srovnávat efektivitu různých režimů kontroly ve vztahu 

k prevalenci užívání konopí (MacCoun a Reuter, 2001; Kilmer, 2002; van het Loo, 2003; 

Room et al., 2008).  

V neposlední řadě mohou tyto diskrepance vést ke zmatení veřejnosti, uživatelů, jaké 

sankce a jaký přístup je vlastně uplatňován.  

Z výše uvedeného vyplývá, že reformy v podobě zmírňování sankcí lze vymezit typem 

režimu kontroly, avšak klíčové rozlišení je, zda se jedná o reformy de facto či de jure 

(Lenton, 2000, Room et al., 2008, str. 98). 

 (1) de facto reformy 

 – nemusí nezbytně vycházet z „litery zákona“, jsou vyvolány změnami v jeho uplatňování 

v praxi. Jsou variabilní časově i místně, což sebou nese i vyšší míru nejistoty a 

nepředvídatelnosti, jaký typ sankce může být uplatněn. 

(2) de jure reformy 

 – jsou výsledkem legislativních změn (novelizace) a explicitněji odráží oficiální přístup 

stanovený zákonem. Možné následky a sankce jsou předvídatelnější. (To však s ohledem 

na diskrepance uplatňování přístupu v praxi nemusí být pravidlem). 
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6 Dopady alternativních režim ů kontroly   

Základní kladenou otázkou ohledně alternativních režimů kontroly je, jaký dopad mohou 

mít změny v uplatňovaných sankcích na míru užívání konopných látek? (Kilmer, 2002). 

6.1 Výsledky p řehledů studií 

Přehledy výzkumných poznatků v této oblasti naznačují, že režimy kontroly s konopnými 

látkami, bez ohledu na to zda liberální či přísně represivní, mají pouze omezený vliv na 

prevalenci užívání konopí (van het Loo, 2003 str. 48; Room et al., 2008 str. 8). Tedy 

snížení či odstranění trestních sankcí nemusí vést nutně ke zvýšení užívání (Kilmer, 

2002; van het Loo et al., 2003; Maag, 2003; Reinarman et al., 2004; Room et al., 2008). 

Zdá se, že trendy v prevalenci užívání konopí jsou determinovány spíše socio-

ekonomickými a kulturními podmínkami a vlivy, nežli povahou uplatňovaných sankcí 

(Reuband in Radimecký 2008; Room et al., str. 148). 

Přestože ve většině států nevedlo zavedení změn k (významnému) zvýšení užívání 

konopí, nelze uvedené závěry jednoduše generalizovat. S ohledem na odlišné právní 

systémy jednotlivých oblastí i států, možné odlišnosti ve způsobu prosazování změn v 

praxi a specifické podmínky45 každého státu či samosprávného/územního celku. To 

znamená, že v případě zavádění obdobných změn v jiné lokalitě či státě, nelze zcela 

předvídat jejich možný dopad (Hartnoll, 2005; Room et al., 2008).  

6.2 Prostor pro další výzkumné studie 

Řada otázek ohledně efektivity a dopadů režimů kontroly zůstává nezodpovězena. 

Vzhledem k limitům a odlišnostem v metodologii srovnávacích/evaluačních studií, 

upozorňují někteří výzkumníci na potřebu realizovat taková srovnání, která by zohlednila i 

míru a způsob prosazování změn v praxi, nikoliv jen deklarovaný přístup.  

Poté by měla být výzkumná pozornost zaměřena na otázky spojené s implementací 

opatření v praxi v různých oblastech či státech, do jaké míry jsou změny reflektovány a 

prosazovány represivními složkami, jaký je počet stíhaných uživatelů, nejčastěji 

uplatňované sankce, pravděpodobné riziko zatčení atd. 46 (Kilmer, 2002; van het Loo et 

al., 2003).  

Vzhledem ke komplexní povaze problematiky je prevalence užívání ovlivněna řadou 

různých faktorů, jejichž vlivy a vzájemné působení nejsou zcela objasněny.  

                                                           
45 Demografické a geografické odlišnosti, historické, kulturně-politické i ekonomické podmínky a širší kontext, 
ve kterém jsou opatření realizována. 
46 Prozatím se většina studií srovnávala státy na základě jejich oficiálně deklarovaného režimu 
kontroly/přístupu (Kilmer, 2002; van het Loo et al., 2003). 
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Řada těchto faktorů může souviset se zákonnými opatřeními – legislativou – např. právní 

úprava zacházení s konopím, uplatňování přístupu v praxi, přísnost a výše sankcí, riziko 

zatčení, dopady spojené se záznamem v trestním rejstříku, znalostmi a povědomím o 

právní úpravě. Dále je potřeba zahrnout také cenu a dostupnost konopných látek, 

demografické charakteristiky uživatelů a zohlednit je potřeba i další faktory zahrnující širší 

socio-kulturní kontext problematiky, kam lze zařadit např. intervence zaměřené na 

snižování poptávky (prevence aj.), vnímání a postoj veřejnosti k užívání konopných látek 

tj. společenský (ne)souhlas, ceny legálních návykových látek - alkoholu a tabáku aj. 

(Kilmer, 2002, str. 102). 

6.3 Shrnutí  

Závěrem lze shrnout, že zmírnění přístupu nemá patrně významný vliv na míru užívání, 

významnější roli mohou spíše hrát socio-ekonomické podmínky, postoje populace nebo 

jejích částí vůči návykovým látkám a případné další faktory na úrovni kvality života ve 

společnosti (Reuband, in Radimecký, 2008). Alternativním režimům se částečně daří 

omezit/snížit nepříznivé důsledky prohibice spojené s prosazováním represivních opatření 

(kriminalizace). Efektivita reformních snah se odvíjí od způsobu jejich prosazování v praxi 

- prosazování práva na lokální úrovni může vést nárůstu počtu penalizovaných osob.  

K objasnění efektivity různých režimů kontroly a jejich dopadů i k lepšímu porozumění 

vzájemného působení různých faktorů ovlivňujících prevalenci užívání by tak měla přispět 

další výzkumná šetření. 
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C -  Možnosti, meze a podmínky realizace režim ů kontroly 

 

7 Mezinárodní systém kontroly a režimy zacházení s konopnými 
látkami 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o mezinárodním systému kontroly, možnosti států při 

realizaci režimů kontroly s konopnými látkami jsou vymezeny (limitovány) současným 

charakterem závazků vyplývajících z úmluv OSN. Jedná se zejména o klasifikaci konopí 

v seznamech zakázaných látek v Jednotné úmluvě z roku 196147, další významná 

omezení sebou přináší článek 3 odst. 2 úmluvy z roku 1988. I přes tyto „meze“ se státům 

prostřednictvím interpretace tj. výkladu smluvních závazků a implementace tj. převodu do 

národní legislativy, otevírají i určité „možnosti“ -  prostor pro manévrování (Jamieson in 

Radimecký, 2008). To ilustruje i realizace různých režimů kontroly s konopnými látkami 

v jednotlivých státech (Radimecký, 2008). Na rozdíl od předcházející podkapitoly, kde byly 

představeny základní typy režimů kontroly zacházení s konopnými látkami, bude se tato 

kapitola věnovat jejich realizaci s ohledem na možnosti a „meze“, vyplývající 

z mezinárodních úmluv OSN. 

7.1 Alternativní režimy kontroly a postoj mezinárod ních institucí OSN  

Variabilita ve výkladu ustanovení úmluv a diskrepance v jejich implementaci jsou 

předmětem výhrad Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (dále jen Výbor). Na 

„nedostatek mezinárodního konsensu“ v přístupu ke konopným látkám upozorňuje i 

Program pro drogy a kriminalitu OSN (UNODC, 2006, str. 27).   

Výbor po mnoho let prosazuje48 přímou (represivní) interpretaci ustanovení úmluv, tzn. že  

není uznáván možný prostor pro interpretaci (a tudíž manévrování). Povinnosti smluvních 

stran jsou jasně stanoveny. Opakovaně tak vyjadřuje námitky vůči oslabování kontroly ve 

vztahu ke konopným látkám (IDPC, 2008). Ve své zprávě z roku 2009 upozorňuje na 

„tolerantní přístup k „rekreačnímu“ užívání konopí, což je v rozporu s jeho statutem 

zakázané látky řazené v seznamech I. a IV. Jednotné úmluvy s nejpřísnější stupněm 

vyžadované kontroly“ (INCB, 2009, str. 7, odst. 34a).  

Již řadu let tak přetrvávají právní spory týkající se interpretace úmluv a rozsahu 

manévrovacího prostoru v rámci jejich implementace. Tyto diskrepance označuje Výbor 

jako jednu z legislativních výzev, kterým mezinárodní systém kontroly v současnosti čelí 

                                                           
47 Jedná se zejména o článek 4 úmluvy 1961, který vymezuje využití a dostupnost zakázaných látek výhradně 
pro medicínské a terapeutické účely a poté článek 36, který ustanovuje sankce za nedovolené způsoby 
nakládání (Krajewski, 1999). 
48 Výbor dohlíží nad implementací smluvních závazků, avšak nemá výkonnou pravomoc.  
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(INCB, 2009 str. 7 odst. 34). Obdobné stanovisko ohledně potřeby konzistentního přístupu 

ke „konopné pandemii, kterou svět zažívá“ vyjadřuje zpráva Programu pro drogy a 

kriminalitu OSN, protože: „… globální problém si žádá jednotné globální řešení.“ 

(UNODC, 2006 str. 186). 

7.2 Manévrování v rámci závazk ů OSN - depenalizovat či  dekriminalizovat? 

Tolerantnějších režimy kontroly mohou přistoupit ke zmírnění sankcí za držení pro vlastní 

potřebu prostřednictvím depenalizace či částečné49 dekriminalizace50. Přestože oba 

přístupy mohou vést k obdobným opatřením (výsledkům) a liší se v detailech, co do 

manévrování v mezích smluvních závazků se jeví depenalizace poněkud „praktičtěji“ – 

dekriminalizace může být spíše předmětem výhrad o porušování smluvních závazků ze 

strany institucí OSN (Krajewski, 1999). 

V případě depenalizace státy oficiálně v právní úpravě držení pro osobní potřebu i další 

způsoby nakládání s konopnými látkami podrobují trestním sankcím - v souladu 

s článkem 3. odst. 2 úmluvy z roku 1988 - ale v praxi za určitých okolností nepenalizují, 

tzn. sankce nejsou ukládány nebo v podobě alternativních sankcí (ibid).  

Již výše uvedeným příkladem tohoto přístupu je Nizozemsko. I přes opakované výhrady a 

kritiku INCB k nizozemskému uspořádání, oficiálně Nizozemsko mezinárodním/smluvním 

závazkům dostává. Úmluvy zavazují státy k ustanovení sankcí, což nizozemská 

legislativa reflektuje, jak se ale Nizozemsko odvolává, o jejich požadovaném  

prosazování/uplatňování v praxi, již úmluvy žádné závazky neformulují (IDPC, 2008 str. 

11).  

Depenalizace tedy může zachovávat charakter trestních sankcí stanovený úmluvami 

OSN, i když na principu oportunity51 jej nemusí uplatňovat. Oproti tomu částečná 

dekriminalizace jde „o krok dále“ a držení pro osobní potřebu již nespadá do působnosti 

trestního zákona (není předmětem trestních sankcí), což může být předmětem výhrad 

INCB.  

Ač se z hlediska dostání smluvním závazkům mohou některé formy depenalizace jevit 

výhodněji, oportunistické a tedy i nekonzistentní uplatňování sankcí může být v praxi 

spojeno s vyšší mírou nejistoty, jaká sankce může být uplatněna a jejich uplatňování je 

více variabilní v čase i místě. Explicitněji stanovené sankce v rámci částečné 

                                                           
49 Viz režimy kontroly – částečná dekriminalizace zohledňuje množství držené látky 
50 Opět je potřeba zdůraznit, že termín depenalizace vyjadřuje v tomto kontextu snížení trestních sankcí, či 
upuštění od jejich ukládání (EU – legislativní přístupy, 2005; Room et al., 2008). Jak již bylo uvedeno výše, 
může být dekriminalizace vnímána i jako subkategorie depenalizace, tedy snížení sankcí až do podoby 
odstranění trestního postihu – dekriminalizace. 
51 Princip oportunity umožňuje státnímu zástupci v konkrétním případě z důvodu neúčelnosti nebo z jiných 
důvodu nestíhat pachatele, ačkoliv obecné podmínky pro stíhání jsou splněny (van het Loo et al. 2003).  
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dekriminalizace by mělo tyto diskrepance (v ideálním případě) snižovat52 (Room et al., 

2008).  

Tyto, ač se může zdát drobné, odlišnosti mohou být umocněny různým uplatňováním 

přístupů v praxi a mohou v konečném důsledku vést ke zmatení uživatelů i veřejnosti, jaké 

sankce a jaký přístup je ve vztahu ke konopným látkám stanoven a prosazován. Na což 

upozorňují výsledky studií zaměřené na znalosti právní úpravy zacházení s konopnými 

látkami (např. Heale et al., 2000; Lenton, 2004; Fetherston a Lenton, 2005, 2007; 

MacCoun et al., 2009) a o čemž může vypovídat i široce rozšířený „mýtus“ legalizace 

konopných látek v Nizozemsku.   

7.3 Strana nabídky   

Řada států se přiklání za určitých podmínek ke zmírňování sankcí v případě držení 

konopných látek pro osobní potřebu uživatelů, ve většině případů se však reformy 

nevztahují na oblast nabídky tj. pěstování či prodeje. Nicméně souvislost mezi užíváním 

konopných látek a způsobem, jak si je opatřit je nevyhnutelná – např. pěstováním pro 

osobní potřebu, či koupí na černém trhu (Room et al., 2008). 

 Z tohoto úhlu pohledu mají reformní snahy své nedostatky – pokud je cílem alternativních 

režimů kontroly snížit rizika užívání konopných látek, stále přetrvávají rizika související 

s jejich opatřením. Ať již v podobě (trestní) sankce za pěstování, či je uživatel v kontaktu 

s černým trhem s ilegálními látkami (MacCoun a Reuter, 2001). Nutno podotknout, že 

prostor pro manévrování v rámci úmluv je ve vztahu k pěstování či prodeji (nejen pro 

osobní potřebu) výrazně limitován (Sinha, 2001).  

I k této otázce přistupují různé státy různě. Např. například na Aljašce je situace řešena 

„povolením“ domácí produkce/pěstování konopí pro osobní potřebu a možnost beztrestně 

„darovat“ část vypěstované úrody (MacCoun a Reuter, 2001). Jiným příkladem může být 

Česká republika, která od 1. 1. 2010 přistoupí k částečné dekriminalizaci pěstování 

konopí pro osobní potřebu v malém množství (Gajdošíková, 2008). 

V této souvislosti je uváděn paradox53 nizozemských coffeshops, který je znám jako 

problém „zadních dveří cofeeshops“. Prodej konopných látek je za stanovených podmínek 

tolerován54, ale coffeshops nemají žádnou legální možnost, jak si konopí pro prodej opatřit 

(Nerad a Neradová, 2008; Room et al., 2008).  

                                                           
52 V ideálním případě proto, že i zde platí možnost určité variability v uplatňování v praxi příslušníky policie 
(Room et al., 2008). 
53 „ the front door is open, but the back door is illegal“  
54 Za stanovených a jasně vymezených podmínek tzv. AHOJ systém. Zákaz reklamy, zákaz prodeje tzv. 
„tvrdých drog“, maximální množství konopných látek v coffeshops 500g, zákaz prodeje nezletilým, zákaz 
prodeje alkoholu (Nerad a Neradová, 2008). 
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Ale ani „tolerantní“ Nizozemsko prozatím neplánuje vydat se cestou legalizace de jure. 

Jak uvádí zpráva komise pověřená analýzou současné drogové politiky 

Nizozemska:„…další možnosti budoucího vývoje coffe shops – ať již v podobě  legalizace, 

prohibice nebo regulace…by ve výsledku měly více nevýhod než-li výhod, z části proto, 

že Nizozemsko není ochotné ani schopné jednat izolovaně. Z těchto důvodů není reálně 

možné přistoupit k dalším regulačním změnám bez mezinárodní podpory.“ (van de Donk, 

2009, str. 4).    

Druhým paradoxem, který je v souvislosti s coffeshops uváděn, je že věková hranice 

stanovená pro prodej konopných látek v coffeshops by mohla vést nezletilé uživatele k 

nákupu konopí na černém trhu. To by paradoxně zvyšovalo možná rizika a odporovalo 

cílům, které mají coffeshops plnit – oddělit uživatelské (sub)kultury a trhy s ilegálními 

látkami (Room et al., 2008).   

7.4 Legalizace? 

Další, ač spíše teoretickou, možností je legalizace konopných látek de jure, kdy by se 

jednalo o: „Zrušení zákazu dříve nelegální aktivity, např. nelékařského prodeje a 

konzumace psychoaktivních látek. Neznamená to nezbytně zrušení všech kontrolních 

mechanismů týkajících se dané aktivity, např. omezení prodeje mladistvým“ (Kalina et al., 

2001).  

Za současné podoby úmluv OSN by se jednalo o radikální krok v podobě přímého 

porušení smluvních závazků a s řadou významných negativních následků (viz níže). 

Přestože bývá legalizace konopí předmětem zejména veřejných diskusí a často jsou 

diskuse o legalizaci spojovány (či spíše zaměňovány) s nizozemským přístupem, 

prozatím žádný stát k  legalizaci de jure nepřistoupil (Room et al., 2008; INCB, 2009). Jak 

již bylo uvedeno výše, Nizozemsko, jako signatářský stát úmluv OSN, konopné látky 

nelegalizoval – statut konopí je v Nizozemsku nezákonný, stejně jako různé způsoby 

nakládání ať již pro osobní potřebu tak i v rovině nabídky tj. prodeje, pěstování, 

obchodování aj. (Nerad a Neradová, 2008). 

V případě, že by se některý stát rozhodl konopné látky legalizovat, zůstává otázkou, 

jakým regulačním mechanizmům by podléhaly a jaké by mohly být s legalizací spojeny 

dopady. MacCoun a Reuter (2001) upozorňují, že legalizace konopných látek by na rozdíl 

od různých forem zmírňování sankcí měla zřejmě komplexnější dopady – např. zvýšení 

míry užívání v důsledku efektu dostupnosti, konopné látky by se mohly stát předmětem 

komerční propagace – reklama, farmaceutické firmy aj., v neposlední řadě lze poukázat 

na negativní zkušenosti s regulací trhu s alkoholem a tabákem v podobě selhávání 

omezení dostupnosti a prodeje tabáku i alkoholu mladistvým. To může vzbuzovat 
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pochybnosti o efektivitě obdobných kontrolních mechanismů ve vztahu ke konopným 

látkám (Room et al., 2008).  

7.5 (Je) Cesta za hranice úmluv OSN? 

I přes možnosti, které se prostřednictvím interpretace a implementace otevírají, 

progresivnější změny v kontrole s konopnými látkami jsou podmíněny případnou revizí 

úmluv tj. úpravou či změnou stávající podoby závazků, či by stát/-y musely přistoupit 

k radikálnějším krokům v podobě přímé ignorace smluvních závazků nebo odstoupení od 

úmluv/-y (Bewley-Taylor, 2003; Room et al., 2008). 

V této souvislosti uvádí Bewley-Taylor (2003) čtyři možné cesty: 

(1) Revize úmluv prostřednictvím reklasifikace55 konopí v seznamech Jednotné úmluvy tj. 

přeřazení konopí do seznamu s nižším stupněm vyžadované kontroly, popřípadě jeho 

úplné vyjmutí ze seznamu zakázaných látek. (2) Revize úmluv prostřednictvím formální 

změny znění textu - článku/-ů úmluv. Nejvíce se tato možnost diskutuje s vyjmutím článku 

3 odst. 2 úmluvy z roku 1988.  Mezi další možnosti spadá (3) odstoupení od úmluv/-y 

nebo (4) ignorace smluvních závazků. Odstoupení či ignorace závazků jsou extrémní 

kroky, které by měly významný dopad pro daný stát či státy v podobě jejich diskreditace56, 

kritiky a tlaku nejmocnějších zemí světa v čele s USA (Levin, 2003; Wodak, 2003; Bewley-

Taylor, 2003; Room et al., 2008). 

 V případě většího počtu států by mohlo dojít k ohrožení stability mezinárodního systému 

kontroly jako takového i k ohrožení celého systému mezinárodních úmluv nejen v oblasti 

omamných a psychotropních látek (Bewley-Taylor, 2003). Jak uvádí Oscapella (2003) a 

van der Tas (2003), cílem revize úmluv OSN je odstranit překážky, které mohou pro 

realizaci pragmatičtějších opatření57 představovat a otevřít tak cestu státům, které se 

vydávají i jiným než přísně prohibičním směrem. Nikoliv ohrozit celý systém 

mezinárodních úmluv.    

I přes, jak se zdá, narůstající podporu revize úmluv, případná realizace takovéhoto kroku 

se jeví jako dlouhodobá záležitost. Avšak postupně by narůstající tlak pro-reformně 

smýšlejících států mohl „vychýlit rovnováhu“ na stranu revize stávající podoby úmluv 

(Wodak, 2003; Levine, 2003; Fazey, 2003; van der Tas, 2003; Room et al.,2008).  

                                                           
55 Samotné přeřazení konopí ovšem není krok, který by otevíral širší možnosti pro produkci či kultivaci konopí, 
tyto způsoby nakládání by zůstaly zakázány (International Antiprohibitionist League, 1994 str. 16 in Bewley-
Taylor, 2003).   
56  Stačí se podívat na situaci a „pověst“ Nizozemska, které je považováno za stát s liberálním přístupem a 
čelí tak významnému tlaku ze strany mezinárodních organizací i kritice řady států. A jeho přístup je častým a 
opakovaným námětem výhrad ve zprávách INCB (IDPC, 2008).  
57 Nejedná se pouze o otázky spojené s režimy kontroly s konopnými látkami, diskuse o revizi smluvních 
závazků se dotýkají i možností realizace některých opatření harm reduction (Levin, 2003; Wodak, 2003).  
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V současné době naráží snahy o revizi na výrazný odpor ze strany zastánců stávajícího 

prohibičně orientovaného charakteru mezinárodního systému kontroly (Hartnoll, 2000; 

Wodak, 2003; Levin, 2003; Bewley-Taylor, 2003; Room et al., 2008). Jak uvedl, ve svém 

projevu na 52. zasedání Komise pro narkotika prezident INCB, Hamid Ghodse: „Fakt, že 

se nepodařilo zcela zamezit obchodování, kultivaci a užívání drog, považují někteří za 

známky selhání systému kontroly a je často doprovázeno návrhy na zmírnění 

stanovených standardů. Výbor se neztotožňuje s tímto stanoviskem/těmito 

návrhy…Upuštění od standardů [vytyčených úmluvami OSN] by znamenalo popření 

významných úspěchů, kterých bylo v minulém století dosaženo“ (Ghodse, 2009, str. 2, 

tisková zpráva).  

Lze se setkat s názory, že revize úmluv je otázkou času, kdy se diskrepance mezi de 

facto tj. tím, co je prosazováno a de jure tj. tím, co je oficiálně úmluvami stanoveno, 

stanou neúnosné a revize úmluv bude nezbytným krokem k zamezení právního nihilismu 

(Krajewski, 1999; Levin, 2003; Wodak, 2003; Cohen, 2003). 
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8 Podmínky realizace alternativních režim ů kontroly 

Hledání a nalezení nejvhodnějšího režimu kontroly zacházení s konopnými látkami je 

předmětem zájmu a diskusí odborníků, politiků i vlád jednotlivých států. K jakému přístupu 

se stát přikloní je ovlivněno řadou faktorů, v této souvislosti Lenton (2004) uvádí, že pokud 

mají být reformy de facto úspěšně převedeny de jure, je potřeba zvážit a zohlednit 

specifické podmínky každého státu či oblasti. Pak by legislativní změny měly být (Lenton, 

2004): 

(1) Podporovány v ětšinou spole čnosti/ve řejnosti  

Dle kriminologických výzkumů (Moffit et al. in Hall, 2000) je efektivita právní úpravy 

významně determinována postojem veřejnosti  - tj. zda ji veřejnost - občané, považují za 

adekvátní a přiměřenou. 

Avšak zjišťování znalostí o postojů veřejnosti k právní úpravě je povětšinou doménou 

nejrůznějších dotazníkových anket nebo marketingových průzkumů veřejného mínění. 

Zde se nejčastěji rozlišuje pouze podpora pro legalizaci. Obsah získaných informací 

těmito průzkumy je tak více či méně irelevantní (Hartnoll, 2005).  

Otevírá se tak prostor pro realizaci výzkumných šetření na národních úrovních, která by 

se zaměřila na postoje a znalosti právní úpravy občanů a postoj k budoucímu směřování 

drogové politiky obecně (Newcombe, 2004; Hartnoll, 2005).   

Dle Newcomba (2004) lze vypozorovat za poslední dekádu v některých státech tzv. 

západní kultury posuny k liberálnějším postojům vůči ilegálním návykovým látkám.  

 (2) Přijatelné pro politické činitele 

Neboť jsou to oni, kteří změny de jure schvalují a umožňují. Tento požadavek úzce 

souvisí s předchozím bodem, jelikož politická přijatelnost v citlivých otázkách, jakou 

bezesporu právní úprava zacházení s (nejen) konopnými látkami představuje, je 

determinována veřejným míněním tj. potenciální populací voličů a postojem médií 

(Lenton, 2004; Newcombe, 2004).  

(3) Podporované represivními složkami  

Prosazování oficiálně deklarovaných změn na lokální a místní úrovni příslušníky policie 

významně determinuje efektivitu a dopady realizovaných opatření. Výběrové a účelové či 

diskriminační prosazování práva může být jedním z negativních a  nezamýšlených 

důsledků změn a může vést ke zvýšení počtu penalizovaných jedinců (Kilmer, 2002; 

Room et al., 2008).  
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(4) Podporované uživateli konopných látek 

Protože těch se to dotýká ponejvíce. Ač například výzkum Cohena a Kaala (2001) 

zaměřeného na pravidelné (intenzivní) uživatele konopných látek v San Francisku, 

Brémách a Amsterodamu dospěl k závěrům, že většina respondentů uvedla, že by si 

přála mírnější režim kontroly, avšak většina se také domnívá, „že na tom zas až tak 

nezáleží“ (str. 107). 

(5) Založené na v ědecké evidenci 

Jako základní požadavek na opatření drogové politiky. Bez kvalitních dat není možné 

porozumět situaci a tudíž realizovat efektivní, přiměřená vědecky podložená rozhodnutí. 

Jak již bylo uvedeno výše, účinky a důsledky užívání konopných látek byly podrobeny 

řadě výzkumů, z nichž naprostá většina je označila, v případě umírněného užívání, za 

méně rizikovou i než tolerované legální návykové látky tj. alkohol či tabák (Zimmer a 

Morgan, 1997, in Radimecký, 2008). Přehledy výzkumných poznatků naznačují, že režimy 

kontroly s konopnými látkami, bez ohledu na to zda liberální či přísně represivní, mají 

pouze omezený vliv na míru užívání konopí (van het Loo, 2003 str. 48; Room et al., 2008b 

str. 8). To znamená, že často v diskusích zmiňovaný deterenční efekt trestních sankcí má 

pouze omezený dopad. Naopak narůstá řada studií, které upozorňují na negativní dopady 

spojené s prosazováním prohibičního přístupu pro jedince i společnost (Caulkins et al., 

2005; Reuter et al., 2009).  

Avšak nutno připomenout, že významný vliv na charakter a realizaci opatření (nejen) ve 

vztahu ke konopným látkám mohou sehrávat ideologické tradice a sdílené hodnoty 

společnosti, které poté ovlivňuj i zavádění uvedených poznatků z výzkumu do praxe 

(Hartnoll, 2005). Což nás vrací k bodům (1). (2) a (3). 

(6) V souladu s úmluvami OSN o omamných a psychotro pních látkách 

Jak bylo uvedeno, žádný stát s ohledem na možné následky, nepřistupuje k radikálním 

krokům v podobě otevřeného/přímého porušení smluvních závazků. 

(7) Předmětem evaluace  

Opět základní požadavek na jakékoliv opatření drogové politiky. Evaluace přispívá 

k ověření, zda opatření směřují k vytyčeným cílům – tj. zda splňují účel, pro který byla 

realizována. Měla by tak přispět ke snížení či minimalizaci možných nezamýšlených 

důsledků a z nich plynoucích škod. Jelikož jsou změny proměnlivé v čase, měla by být 

opatření předmětem dlouhodobé evaluace (Hall, 2000). 
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DISKUSE:  

V diskusích o režimech kontroly s konopnými látkami se lze setkat s řadou argumentů. 

Uvedeny byly jen základní z možných i ty však mohou ilustrovat, že na „problém 

konopných látek“ a způsob jeho řešení lze nahlížet z různých hledisek. Odlišné vnímání 

se odráží v základních otázkách - (1) do jaké míry by měl stát zasahovat a regulovat 

lidské chování a (2) jakých cílům by měly režim kontroly ve vztahu ke konopným látkám 

dosáhnout.  

Přestože je patrný trend v podobě zmírňování sankcí za některé způsoby nakládání pro 

osobní potřebu, některé státy zpětně přistupují ke zpřísnění kontroly vůči konopí. To 

pravděpodobně souvisí s objevujícími se poznatky o možných zdravotních rizicích a 

narůstajícím počtu žádostí o léčbu v souvislosti s konopnými látkami. 

Současné vědecké poznatky poukazují na škody vyplývající z prosazování prohibičního 

přístupu a řadu z  argumentů na straně zachování přísných represivních opatření 

nepodporují (např. tzv. teorie vstupní drogy), zpochybňují (např. efektivita represivních 

opatření) či poukazují na jejich limitovanou působnost (např. deterenční efekt sankcí). Z 

historického přehledu závěrů vládních komisí o zhodnocení rizik spojených s užíváním 

konopných látek vyplývá, že většina z nich dospěla v průběhu 40 let k obdobným 

závěrům.  Rizika spojená s konopím bývají nadhodnocena, v případě umírněného užívání 

lze konopné látky označit za méně rizikové i než tolerované legální návykové látky tj. 

alkohol či tabák (Room, 2008).  

Nabízí se tak otázka, do jaké míry jsou uvedené vědecké poznatky zohledněny při 

konstrukci a realizaci opatření ve vztahu ke konopným látkám - tj. do jaké míry je 

uplatňován oficiálně deklarovaný evidence based přístup. Jak uvádí Hartnoll (2005) 

začleňování výzkumných poznatků je ovlivňováno řadou faktorů a ve zpolitizovaných 

kontextech mohou být poznatky z výzkumu ignorovány58 (str. 64). K odklonu od odborné 

argumentace a realizace racionálních opatření přispívá i zobrazování problematiky ve 

zjednodušené, polarizované rovině, kdy se lze setkat s interpretacemi, že snahy o 

nalezení konstruktivnějších řešení směřují k legalizaci, podceňují rizika a vysílají již 

zmiňované „chybné poselství“.  

Jednoduchá řešení v podobě „přísné sankce přinesou kýžený efekt snížení užívání“ 

jednoduše nefungují – na základě výzkumných poznatků se zdá, že trendy v užívání 

konopní jsou nezávislé na povaze uplatňovaných sankcí, svou roli sehrávají spíše 

                                                           
58  Na což upozorňuje řada odborníků z různých států např. Engelsman, 2003; Radimecký 2003; Lenton, 
2004; Hartnoll, 2005; Ballotta et al., 2008; MacCoun a Reuter, 2008 
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kulturní, ekonomické a sociální vlivy, které je potřeba zohlednit. Míra užívání konopí 

celosvětově, tedy napříč různými státy a režimy kontroly, by mohla být vypovídajícím 

argumentem.  

I prezentovaný názor „legalizace vše vyřeší“ lze označit za zjednodušující pohled. Harding 

(2000) v této souvislosti uvádí, že cílem reformních opatření by neměla být rychlá 

transformace, na kterou není společnost připravena, ale odklon od kriminalizace uživatelů 

a postupná liberalizace formálních kontrolních mechanizmů. Jedná se o komplexní a 

dlouhodobý proces s řadou potřebných kroků nejen v oblasti prosazování práva, ale i 

v oblasti prevence, léčby a výzkumu, které by měly být zajistit a být doprovázeny 

postupným rozvojem mechanizmů neformální sociální kontroly. Konečným cílem pak 

může, ale nemusí být určitá forma legalizace. Cílem je tedy dosáhnout postupné 

„normalizace užívání (nejen) konopných látek“ (Engelsman in Zábranský 2003).  

Tento proces je ovšem podmíněn změnou paradigmatu – posunu filosofických východisek 

a vnímání drogové problematiky. Tj. akceptováním faktu, že omamné a psychotropní látky 

provází vývoj lidstva od jeho počátku a vždy budou skupiny či jednotlivci, kteří je budou 

užívat, bez ohledu na výše sankcí, následně odstoupením od „boje“ s těmito látkami a 

budování „světa či společnosti bez drog“.  

Prozatím cíle a priority mezinárodní systému kontroly víceméně zůstávají v duchu „boje“ 

proti drogám i konopným látkám a tak státy při realizaci alternativních režimů manévrují 

v mezích smluvních závazků, což může vést k paradoxním uspořádáním „na půl cesty“.  

Postoj mezinárodních institucí OSN k liberalizaci přístupu ke konopným látkám je zřejmý. 

Výbor pro kontrolu narkotik (INCB) i Program pro drogy a kriminalitu (UNODC) vyjadřují 

výhrady vůči „nekonzistentnímu uplatňování závazků v kontrole konopí, což oslabuje 

snahy a úsilí producentských států o eliminaci produkce konopí“ a upozorňují na rozpory 

mezi „shovívavým“ přístupem k „rekreačnímu“ užívání konopí a statutem konopí řazeného 

mezi nejnebezpečnějšími látkami v seznamech I. a IV podléhající nejpřísnější kontrole 

(UNODC, 2006; INCB, 2009). Ovšem klasifikace konopných látek na národních úrovních 

států a v úmluvách OSN vykazuje patrné odlišnosti - na základě vědeckých poznatků je 

konopí v některých státech rozlišováno pro trestně právní účely např. od heroinu či 

kokainu, tedy látek, se kterými se vyskytuje v seznamech látek Jednotné úmluvy. 

Přestože jsou realizovaná opatření označovaná jako „shovívavá“ či liberální, statistická 

data poukazují, že trestné činy týkající se užívání konopných látek či držení pro osobní 

potřebu, tvoří ve většině sledovaných zemí EU 62–95 % všech oznámených trestných 

činů v souvislosti s konopím (EMCDDA, 2008d). Obdobná je i situace v dalších státech 
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tzv. západní kultury. Výjimku tvoří Nizozemsko, kde v důsledku specifického uspořádání59 

je počet trestně stíhaných za držení pro vlastní potřebu významně nižší (Reuter et al., 

2009). I přes opakované výhrady ke “shovívavému přístupu” poukazuje nejnovější zpráva 

UNODC na diskutabilní efektivitu stíhání a uvěznění drobných pachatelů za primární 

drogové trestné činy s tím, že je potřeba zaměřit se zejména na obchodníky a 

organizovaný zločin (UNODC, 2009, str. 166).  

Oč tedy alternativní opatření usilují? Cílem alternativních opatření k prohibici je nalézt 

efektivnější a pragmatičtější řešení problematiky – tj. nalezení takového režimu kontroly, 

který by vyvažoval možná rizika spojená s užíváním konopí per se na jedné straně a 

možné škody plynoucí z prosazování práva/represivních opatření na straně druhé - tj. 

nalezení vhodné kombinace, která povede k nejnižší míře poškození.  

Vzhledem k odlišným právním systémům jednotlivých států i odlišným soci-politicko-

historicko-kulturním podmínkám, se lze setkat s různou kombinací možných přístupů. 

Vymezení jednotlivých „typů“ režimů kontroly je tak pouze schematické a orientační, navíc 

se lze setkat s koncepčními rozdíly v typologii režimů kontroly. Rozmanitost přístupů, 

diskrepance mezi oficiálním přístupem a jeho uplatňováním v praxi a v neposlední řadě 

absence jednotné odborné terminologie v této oblasti, mohou významně komplikovat 

možnosti srovnání různých typů režimů kontroly co do jejich efektivity a dopadů i 

porozumění a orientaci, jaký režim kontroly je uplatňován.  

Zorientovat se v problematice různých režimů kontroly s konopnými látkami může 

komplikovat, co Hartnoll (2005) označuje za problém „nejednoznačných definic a 

nejasných konceptů“ a „vágní jazyk vědy“ (str. 32). Obzvláště patrná je terminologická 

nejednoznačnost u pojmů charakterizující režimy kontroly – „dekriminalizace“ a 

„depenalizace“, na kterou odborníci upozorňují (např. Allen, et al., 2004; Newcombe, 

2004; Hartnoll, 2005; EU – legislativní přístupy, 2005; MacCoun et al., 2009). Nejasnosti 

se dotýkají vymezení významu termínů depenalizace a dekriminalizace vůči sobě 

navzájem i specifikace významu samotných termínů (např. pokud je užito termínu obecně 

jako dekriminalizace konopných látek, k jakým způsobům nakládání se (může) 

vztahovat?)  

Zajímavý paradox nabízí srovnání termínů ve dvou odlišných rovinách. Pacula (in Room 

et al., 2008) vymezuje depenalizaci jako zmírnění či odstranění sankcí s prvky odnětí 

svobody, to však zahrnuje širokou škálu možností - od snížení délky trestu odnětí 

svobody, odstranění sankcí s prvkem odnětí svobody až po snížení civilních sankcí. 

                                                           
59 de facto legalizace držení  pro vlastní potřebu a tolerovaný prodej v coffeshops 
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V tomto významu je pak dekriminalizace „subkategorií“ depenalizace (Pacula in Room et 

al., 2008, str. 98).  

Obecně je termín depenalizace užíván ve smyslu snížení trestních sankcí, či upuštění od 

jejich ukládání (EU – legislativní přístupy, 2005) a dekriminalizace ve významu odstranění 

trestních sankcí. Z hlediska „de jure“ jde tedy dekriminalizace „o krok dále“, ale v případě 

depenalizace, nemusí být sankce uplatněna vůbec. Zůstává tak otázka, co je více? Zda 

explicitní legislativně vymezená netrestní povaha sankcí a tudíž trvalého charakteru, či 

v čase variabilnější možnost upustit od sankce zcela?  Přidejme k tomu možnou variabilitu 

uplatňování sankcí v praxi a nelze se divit, že znalosti veřejnosti o režimech kontroly a 

povaze sankcí mají své trhliny a pojmy zaměňují (Heale et al., 2000; Newcombe, 2004; 

Gelders a van Mierlo, 2004; Gelders a Laenen, 2007; MacCoun et al., 2009). Viz 

dezinterpretace nizozemského přístupu – „mýtus legalizace“ konopí v Nizozemsku. Pokud 

si může za stanovených podmínek někdo koupit v coffeshops beztrestně konopné 

produkty, nikdo se již nezajímá, zda je oficiálně takovýto čin nezákonný. Lze to, tak jak to 

že nejsou konopné látky v Nizozemsku legální?  

Další možné nejasnosti ve vymezení termínů se mohou objevit, pokud se ptáme, k jakým 

způsobům nakládání s konopnými látkami se termíny vztahují. Pokud jsou užívány pouze 

obecné termíny „dekriminalizace“ či „depenalizace“, nemusí být zřejmé, zda se jedná o 

nakládání s konopnými látkami pro osobní potřebu či i o další způsoby nakládání. 

V odborných kruzích je termínů užíváno apriori ve smyslu nakládání pro osobní potřebu, 

avšak opět je potřeba zohlednit užívání termínů i ve veřejných diskusích a v médiích, kdy 

nemusí být zřejmé, o jaké způsoby nakládání se může jednat.  

Tyto, ač se může jevit drobné odlišnosti, mohou být základem nedorozumění a nejasností 

a s ohledem na možné důsledky užívání nejednoznačné terminologie má specifikace 

termínů, např. (částečná) dekriminalizace držení pro osobní potřebu, své opodstatnění.   

Lze namítnout, že práce nezohledňuje některé související okolnosti či informace. 

Například v současné době nabývají na aktuálnosti otázky spojené s medicínským 

využitím konopných látek, jejich produkce a prodeje pro lékařské účely, jako specifického 

režimu kontroly konopí. Nicméně práce a uvedené informace se primárně vymezují na 

oblast a otázky spojené s rekreačním užíváním konopných látek pro osobní potřebu 

uživatelů. 
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ZÁVĚR: 

Cílem práce bylo přehledně představit problematiku současných režimů kontroly 

zacházení s konopnými látkami se zaměřením na alternativní režimy kontroly k prohibici - 

tedy poukázat i na další možnosti mezi prohibicí a legalizací.  

Závěrem lze shrnout, že typy režimů kontroly nemusí nezbytně vystihovat reálné 

uspořádání v jednotlivých státech. I přes jasně vymezené charakteristiky je prosazování 

přístupu a změn v praxi proměnlivé v čase i místě (Kilmer, 2002; van het Loo et al., 2003; 

Room et al., 2008).   

Řada států tzv. západní kultury přistupuje k různým formám zmírňování sankcí za držení 

konopných látek v menším množství co do jejich kvality (např. trestní, civilní) tak i kvantity 

(např. výše pokuty), přičemž klíčovou roli sehrává, zda se jedná o změny de jure tj. 

stanovené legislativně či de facto tj. změnami v uplatňování/prosazování platných norem 

a právních předpisů. 

 Z výzkumných poznatků vyplývá, že alternativním režimům se z části daří snížit 

nepříznivé společenské dopady spojené s kriminalizací uživatelů/represivním přístupem a 

snižovat náklady na systém trestní justice. Avšak tyto přínosy mohou být 

limitovány/redukovány způsobem jejich prosazováním v praxi na místní a lokální úrovni  - 

policejními praktikami (Kilmer, 2002; van het Loo et al., 2003; Room et al., 2008).  

I přes obavy odpůrců oslabování kontroly ve vztahu ke konopným látkám, přehledy 

výzkumů poukazují, že zmírnění sankcí na národních či lokálních úrovní ve většině 

případů nevedlo k významnému zvýšení užívání konopných látek (Room et al., 2008). 

Zdá se, že trendy v užívání konopní jsou nezávislé na povaze uplatňovaných sankcí, svou 

roli sehrávají spíše kulturní, ekonomické a sociální vlivy, z nichž některé mohou 

překračovat hranice států, jiné jsou specificky místní (Kilmer, 2002; Reubad, in 

Radimecký, 2008; Room et al., 2008).  

Nicméně ke generalizaci uvedených závěrů srovnávacích studií je nutno přistupovat 

s opatrností, s ohledem na metodologické limity a odlišnosti realizovaných srovnání, 

odlišné specifické podmínky každé oblasti či státu a proměnlivost změn a jejich aplikace i 

dopadů v čase (Kilmer, 2002; van het Loo, et al., 2003; Room et al., 2008). Není proto 

možné jednoznačně stanovit, jaké dopady by mohlo mít zavedení obdobných změn 

v odlišném státě či lokalitě. Realizace změn by proto měla reflektovat tyto specifické 

podmínky každé oblasti a uplatňované změny by měly být předmětem (dlouhodobé) 

evaluace.   

Možnosti států při realizaci režimů kontroly s konopnými látkami jsou limitovány závazky 

vyplývající z úmluv OSN. Žádný stát prozatím nepřistoupil k legalizaci (de jure) konopných 
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látek, ve většině případů změny - zmírňování sankcí - nezahrnují stranu nabídky. 

Progresivnější změny tohoto druhu v kontrole s konopnými látkami by byly/jsou 

podmíněny případnou revizí úmluv OSN, či by stát/-y musely přistoupit k radikálnějším 

krokům v podobě přímé ignorace smluvních závazků nebo odstoupení od úmluv/-y 

(Bewley-Taylor, 2003; Room et al., 2008).  

Užívání konopných látek představuje komplexní fenomén, který si žádá komplexní řešení. 

Oblast kontroly v rámci prosazování práva je pouze jednou z částí řešení tohoto 

fenoménu.  K objasnění efektivity a dopadů režimů kontroly i k lepšímu pochopení faktorů 

ovlivňující prevalenci užívání konopí by měla přispět další výzkumná šetření. Postupné 

šíření poznatků z výzkumu může také přispívat k odklonu od subjektivně podložených a 

emotivních argumentů, tedy přispívat k racionalizaci a odpolitizování problematiky. 
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