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ÚVOD 

 

Jako cíl své diplomové práce jsem si stanovila popsat prevenci kriminality 

v České republice se zaměřením na protidrogovou prevenci. I já vnímám to, ţe vţdy je 

lepší prevence neţ následná represe, ţe je lepší vynaloţit předem nejen úsilí, čas, 

námahu a zejména finanční prostředky na předcházení kriminality a dalších sociálně 

neţádoucích jevů, neţ později v souvislosti s represí nebo sniţováním škod investovat 

mnohem více. 

Jsem si vědoma toho, ţe kriminalita vţdy byla i bude součástí lidské 

společnosti a lidé se musí snaţit „pouze“ o udrţení kriminality v určitých 

„akceptovatelných mezích“. Jsem přesvědčena o tom, ţe snaha zcela vymýtit 

kriminalitu je stejně nereálná jako snaha najít dokonalého člověka, člověka bez chyb. 

Diplomovou práci jsem rozdělila na dva základní oddíly, nejprve se pokusím 

v části, kterou jsem nazvala obecnou, vysvětlit prevenci kriminality jako takovou - 

pojem, strukturu a subjekty prevence kriminality a dále popíši základy systému 

prevence kriminality v České republice.  

V druhé části práce, kterou jsem nazvala zvláštní, se zaměřím na drogovou 

kriminalitu a na drogy obecně, dále popíši současný stav drogové scény a drogové resp. 

protidrogové prevence v České republice a v závěru své práce představím projekt 

primární prevence „Malá policejní akademie“. 

Malá policejní akademie je tzv. pilotní projekt „Komplexního programu 

prevence sociálně neţádoucích jevů na základních školách“, byl uskutečněn ve 

spolupráci preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie české republiky 

v Českých Budějovicích s Odborem metodiky a prevence Národní protidrogové centrály 

sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky v Praze (v dalších 

částech své práce budu pro označení tohoto subjektu pouţívat zkrácený název Národní 

protidrogová centrála). Projektu se účastnily tři základní školy českobudějovického 

okresu a vycházel ze současných problémů, které trápí naši společnost, zabýval se tedy 

tzv. sociálně neţádoucími jevy. Do jeho přípravy se zapojila široká škála osob – 

policisté, ředitelé a další dva pedagogové vybraných škol, kteří zajišťovali veškeré 

aktivity projektu, psychologové, lékaři, právníci, pracovníci Policejní akademie České 

republiky a psychiatrické léčebny. Projekt, coţ je dle mého soudu jeho velkou 
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předností, byl realizován po dobu čtyř let a jeho cílem byla snaha docílit, aby si děti 

osvojily pozitivní sociální chování a naučily se odmítat porušování zákona. 

Diplomovou práci jsem se rozhodla zaměřit na prevenci drogové kriminality 

zejména z důvodu toho, ţe mě tato problematika velice zajímá a myslím si, ţe právě 

drogová kriminalita je pro společnost velmi nebezpečná a ţe je od ostatních druhů 

kriminality specifická zejména ze dvou důvodů: 

Zaprvé, u drogové kriminality velmi často chybí oznamovatel trestného činu (u 

jiných druhů trestné činnosti to bývá zpravidla poškozený), coţ klade vysoké nároky 

zejména na policejní orgán, který musí tuto trestnou činnost aktivně vyhledávat a 

odhalovat. Tato okolnost jistě přidává na nebezpečnosti těchto jednání. 

Druhým důvodem je skutečnost, ţe dlouhodobé uţívání drog nejen ţe 

psychicky a většinou i fyzicky ničí samotné uţivatele a jejich rodiny, ale je i častým 

impulsem páchání dalších druhů trestné činnosti, jako např. kriminality majetkové, 

násilné, tedy tzv. sekundární drogové kriminality. 

Ve své diplomové práci budu pouţívat především vhodné logické metody, tedy 

dedukci, analýzu a syntézu.  

Po předběţném prostudování materiálů, kdy jsem se nejprve snaţila v této 

problematice zorientovat, ujasnit si základní témata, teze, myšlenky a cíle mé práce, 

jsem se tedy rozhodla svou diplomovou práci zaměřit především na prevenci drogové 

kriminality. Věnovat se budu dvěma základním liniím, tzv. linii školní, která spadá do 

gesce Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky a tzv. linii 

policejní, kterou zaštiťuje Ministerstvo vnitra České republiky. Je to především proto, 

ţe se domnívám, ţe na poli obecné prevence kriminality hrají z důvodu moţnosti 

celoplošného působení orgány Policie České republiky a obecně školská zařízení 

důleţitou roli. 

Dle mého mínění je zcela nesporné, ţe Policie České republiky je orgánem, 

který v rámci prevence kriminality má své nezastupitelné místo. Mám však za to, ţe 

ještě důleţitější roli v rámci této problematiky hraje rodina. Rodina jako základní 

jednotka společnosti, jednotka s přirozeným prostředím pro rozvoj a blaho všech jejích 

členů. I přesto, ţe smyslem této diplomové práce není zabývat se sociologickým 

výzkumem a sociologickou stránkou prevence kriminality, ráda bych zde citovala 

několik krátkých vět ze Sborníku referátů Ústavu bezpečnostní vědy a celoţivotního 

vzdělávání Policejní akademie České republiky, konkrétně ze semináře na téma: 

„Rodina jako nejdůleţitější činitel prevence asociálního chování dětí a mládeţe“. 
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„Je jistým paradoxem, ţe daleko nejméně prozkoumaným, vědecky 

zmapovaným objektem je sám člověk. Absence důkladného poznání zákonů a 

zákonitostí ani ne tak vývoje člověka jako jeho existence, je jednou z příčin, proč 

lidstvo urazilo větší vzdálenost na cestě polidšťování přírody, neţ na cestě humanizace 

člověka samého, proč se často lépe vyznáme v rostlinách i ve zvířatech, neţ v lidech.“
1
 

„Není příliš sloţité dát odpověď na otázku, kdo můţe zabezpečit, aby imunita 

naší mládeţe vůči nástrahám i svodům, někdy i intrikám rádoby civilizovaného světa, 

byla co největší. Ano je to především rodina a v případech, kdy rodina selhává, škola.“
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Rozum, Z.: Rodina jako nejdůležitější činitel prevence asociálního chování dětí a mládeže, In Mládež a 

sociálně negativní jevy, Sborník referátů ze seminářů pořádaných Ústavem bezpečnostní vědy a 
celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky. Upořádal Semrád, J., 1. vydání, Policejní 
akademie České republiky, Praha, 2007, s. 81. 

2
 Tamtéž, s. 82. 
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OBECNÁ ČÁST  

1. Základní pojmy 

1.1. Kriminalita 

Kriminalita (z lat. criminalis = zločinný; crimen = zločin) je sociální jev, který 

se vyskytuje v kaţdé moderní společnosti. Pod pojmem kriminalita si kaţdý dokáţe 

něco představit, definovat ji je ovšem sloţitější. Na kriminalitu se můţeme dívat ze 

dvou základních rovin: 

Legální definice vychází z trestního práva, kdy se zločinem myslí pouze to, co 

upravuje trestní právo. Jde o souhrn trestných činů, které byly spáchané na určitém 

území za určité období. V této souvislosti můţeme také mluvit o rozsahu kriminality. 

Legální definice tedy zahrnuje skutečnou kriminalitu jak zjevnou, tedy odhalenou a 

oficiálně registrovanou, tak i tu, která nebyla zjištěna a je pouze předpokládána. 

V tomto případě budeme hovořit o kriminalitě skryté, nezjištěné, často se o ní mluví 

také jako o kriminalitě latentní.
 3  

Sociologická definice je oproti legální definici širší. Zahrnuje i jevy, které jsou 

pro společnost velmi škodlivé. Do kriminality zahrnuje i takové sociálně neţádoucí 

jevy, jejichţ výskyt nemusí být regulován trestním právem, ale přesto s trestnou činností 

úzce souvisejí, předcházejí ji nebo ji dokonce podmiňují (konzumace drog, 

alkoholismus, prostituce, extremismus, apod.) 

Bez ohledu na to, jaké pojetí kriminality zvolíme, platí, ţe věda, která se 

zabývá kriminalitou, se nazývá kriminologie. „Pojem „kriminologie“ znamená doslova 

„věda o kriminalitě“ (latinsko-řecké slovo).“ Poprvé pouţil tohoto termínu patrně 

francouzský antropolog Topinard v roce 1879 a o šest let později se tento termín objevil 

v Itálii v názvu Garofalovy knihy „Criminologia“.
4
 

Kriminologii lze definovat také jako společenskovědní disciplínu, která se 

zabývá jak jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem trestní justice, apod.), tak 

společností jako celkem, ale i sociálními skupinami, které ji tvoří (např. preventivní 

programy určené pro konkrétní sociální komunity). Významnou charakteristikou 

                                                 

3
 Na postižení této části kriminality, která tedy zůstává latentní, se zaměřují výzkumy viktimizace. 

4
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha, 2008, s. 15. 
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kriminologie je i to, ţe jde o vědu empirickou, tzn. zaměřenou na poznávání reálných 

jevů a okolností souvisejících s kriminalitou, s vyloučením vědomých hodnoticích 

postupů a z nich odvozených stanovisek. Jinými slovy lze říci, ţe kriminologie spoléhá 

více na pozorování skutečnosti, neţ na teorii. Jde o vědu multidisciplinární, 

víceoborovou i mezioborovou.  

Mezi vědy o kriminalitě zařazujeme ty obory, které se primárně zabývají 

kriminálním chováním lidí. Tyto vědy lze dále rozdělit na disciplíny právní a na 

disciplíny neprávní. K právním disciplínám patří věda o trestním právu hmotném a 

trestním právu procesním (jde o trestní vědy), k neprávním disciplínám pak patří 

kriminologie a kriminalistika. Kriminalistika úzce souvisí s kriminologií, avšak na 

rozdíl od ní nezkoumá příčiny, které vedou k zločinnosti, ale soustředí se na policejní 

odhalování kriminálních deliktů, dopadení jejich pachatelů a policejní prevenci. Za 

těmito účely vyuţívá především metod kriminální taktiky a techniky.
5 

„Zatímco trestní právník se bude ptát vţdy na to, zda a jakým způsobem je 

zajištěna formální rovnost občanů před zákonem, kriminolog se bude zajímat, jaké jsou 

skutečné důsledky aplikace příslušných právních norem v praxi, jak se projevují jejich 

nedostatky a komu je navzdory formální ochraně poskytované zákonem znemoţněno ji 

fakticky vyuţívat.“
6
 Věda trestního práva analyzuje delikt především z hlediska 

normativních definic a postupů a uvádí s vyuţitím právní dogmatiky základní právně-

politické principy rovnosti, humanity, právní jistoty, proporcionality, presumpce neviny, 

aj. do aplikační praxe. Z popsaného je patrné, ţe se věda trestního práva ve většině 

případů nemůţe vyhnout hodnotícím postupům. Naopak kriminologie je empirická 

věda, která vychází z teoretických koncepcí a modelů, které lze prověřit vědeckými 

metodami – zejména tedy pomocí empirických výzkumů statistických analýz a dalších 

výzkumných technik a metod, korespondujících dosaţenému stupni poznání v dané 

oblasti.  

V literatuře se samozřejmě můţeme setkávat i s dalšími definicemi pojmu 

„kriminologie“. Protoţe moje téma diplomové práce „Prevence kriminality“ je 

subsumováno právě pod tuto vědní disciplínu, pro lepší orientaci, moţnost zamyšlení i 

komparaci (i přesto, ţe definice nejsou rozporné, ale podobné) představím několik 

                                                 

5
  Zevrubněji k obsahu kriminalistiky například: Musil, J., Konrád, Z. Suchánek, J.: KRIMINALISTIKA, 2. 

vydání, Praha, C. H. Beck, 2004. 
6
  Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, 1. vydání, C. H. Beck, 

Praha, 2005,  s. 1 - 2. 
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dalších vymezení tohoto pojmu. Kaiser
7
 definuje kriminologii jako uspořádaný celek 

empirického vědění o zločinu, zločinci, negativní sociální „nápadnosti“ a dále jako vědu 

o kontrole tohoto chování. Dále vymezuje pole její vědecké činnosti a tvrdí, ţe ho lze 

vystiţně charakterizovat třemi základními pojmy: zločin, zločinec a kontrola 

zločinnosti, ke kterým se přiřazují rovněţ zájmy oběti a prevence kriminality. 

Slovenský kriminolog Madliak
8
 vymezuje kriminologii jako vědu o osobnosti pachatele 

a o zločinnosti, o jejím stavu, dynamice a úrovni, o jejích příčinách a podmínkách, které 

zločinnost způsobují, o jejích prognózách, a také o způsobech a prostředcích 

předcházení zločinnosti. Další slovenský autor Dianiška
9
 s odkazem na latinský a řecký 

původ slova stručně definuje kriminologii jako vědu o zločinu a dále se ve své knize 

„Kriminológia“ zabývá historických exkursem v souvislosti s etablováním pojmu 

kriminologie. Poslední ze slovenských autorů, jehoţ definici představím, Holcr
10

  

vymezuje kriminologii pomocí předmětu jejího zkoumání. Tvrdí, ţe předmětem 

zkoumání kriminologie je kriminalita jako hromadný sociálně-právní fenomén, její stav, 

struktura, dynamika, její etiologie, fenomenologie, pachatelé, oběti, ale i kontrola 

kriminality. Dále Holcr shodně s ostatními dodává, ţe jde o vědu společenskou a 

empirickou. 

  

1.1.1. Druhy kriminality  

Stejně jako existuje značný počet definic kriminologie, stejně tak se můţeme 

setkávat i s různými způsoby dělení kriminality. Nejzákladnější dělení kriminality lze 

spatřovat v členění na kriminalitu obecnou, která se zabývá veškerými kriminálními 

jevy, všemi druhy kriminality a všemi skupinami pachatelů, a kriminalitu zvláštní, 

která se soustřeďuje na jednotlivé druhy kriminality, jednotlivé skupiny pachatelů apod.  

 Jako základní členění kriminality, dle mého soudu, můţeme chápat dělení 

v návaznosti na jednotlivé druhy trestných činů (jde tedy o jedno z moţných 

kriminologických roztřídění): 

- násilná kriminalita (násilná kriminalita přestavuje pestrou škálu 

kriminálních jednání od domácího násilí přes případy pouliční kriminality 

aţ po brutální vraţdy a násilné projevy organizované kriminality), 

                                                 

7
 Kaiser, G.: KRIMINOLOGIE, 9. vydání, C. H. Beck, Praha, 1994, s. 1.  

8
 Dianiška, G. a kol.: KRIMINOLÓGIA, 1. vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2009, s. 12. 

9
 Tamtéž, s. 11. 

10
 Holcr, K. a kol.: KRIMINOLÓGIA, 1. vydání, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, 2008, s. 18. 
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- mravnostní kriminalita (mravnostní kriminalitu lze subsumovat na dvě 

navzájem kriminologicky odlišné podskupiny: tzv. sexuální kriminalita – 

např. znásilnění, pohlavní zneuţívání, souloţ mezi příbuznými, a tzv. 

kriminalita spojená s prostitucí, která samotná jiţ není povaţována za 

trestnou činnost – např. kuplířství, ohroţování pohlavní nemocí, 

obchodování s lidmi), 

- majetková kriminalita (pro majetkovou kriminalitu je typický útok proti 

cizímu majetku, v posledních letech majetková kriminalita představuje 

převáţnou část celkové kriminality. Do této kategorie řadíme např. krádeţ, 

podvod, zpronevěru, lichvu, legalizaci výnosů z trestné činnost – tzv. „praní 

špinavých peněz“), 

- hospodářská kriminalita (hospodářskou [ekonomickou] kriminalitu je 

nutné odlišit od obecné majetkové, coţ není vţdy jednoznačné a snadné. 

Zatímco majetkové kriminalita směřuje proti majetku [fyzických a 

právnických osob], hospodářská kriminalita směřuje proti hospodářskému 

systému a jeho fungování), 

- kriminalita a návykové látky,
11

 

- zbývající kriminalita (široká kategorie, která obsahuje například 

ekologickou kriminalitu
12

, počítačovou kriminalitu
13

). 

 

Další kategorie, které jsou v rámci kriminologických zkoumání důleţité a 

kterým je nutné věnovat pozornost, nahlíţejí na kriminalitu z jiného úhlu pohledu, dle 

subjektů: 

- organizovaná kriminalita (soustavná a plánovitá trestná činnost páchaná 

hierarchicky strukturovanou skupinou osob, mezi nimiţ existuje dělba 

činnosti), 

- kriminalita mládeže a proti mládeži. 

 

                                                 

11
 Zevrubněji výklad této problematiky je obsažen v III. Zvláštní část, kapitola 1. Drogy a kriminalita. 

12
 Vymezení a příčiny počítačové kriminality viz například Dianiška, G. a kol.: KRIMINOLÓGIA, 1. vydání, 

Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2009, s. 213. 
13

 Vymezení a příčiny ekologické kriminality viz například Chmelík, J. a kol.: EKOLOGICKÁ KRIMINALITA a 
možnosti jejího řešení, Linde Praha a.s., Praha, 2005. 
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Například Kuchta, Válková a kolektiv 
14

 toto základní dělení doplnil a rozšířil 

o několik dalších podskupin: 

- hospodářská kriminalita, 

- majetková kriminalita, 

- násilná kriminalita, 

- sexuální kriminalita, 

- drogy a kriminalita, 

- trestná činnost v dopravě, 

- kriminalita mládeţe, 

- kriminalita cizinců a etnických minorit, 

- kriminální recidiva, 

- organizovaná kriminalita, 

- extremismus a terorismus, 

- počítačová kriminalita. 

 

Na závěr této kapitoly bych chtěla ještě poukázat na důleţitou skutečnost, ţe 

od „druhů kriminality“ je nutné odlišit „strukturu kriminality“. Struktura kriminality 

je oproti předchozímu dělení kriminality kvalitativní ukazatel, který umoţňuje poznat, 

jaká je kriminalita na určitém teritoriu - z jakých hlavních druhů a forem trestných činů 

se skládá, kdo jsou pachatelé trestných činů, jaká je jejich věková struktura, rozdělení 

podle pohlaví, vzdělání, profese apod. 

 

1.2. Prevence kriminality 

„Kdyţ se člověk střetne s určitým jevem poprvé – ať jiţ má pro něj pozitivní či 

negativní význam - , můţe ho zastihnout nepřipraveného. Potom však zpravidla uvaţuje 

o souvislostech tohoto jevu s jinými a o jeho příčinách. Poznání příčin je předpokladem 

toho, aby působením na ty jevy, které se ukázaly pro něho příznivé, v následujícím 

období záměrně jejich vznik vyvolával či ulehčoval, anebo naopak, aby nepříznivým 

jevům cílevědomě předcházel či alespoň jejich výskyt ztěţoval, brzdil. Tento proces 

však probíhá nejen na úrovni jednotlivce, ale i na úrovni různých sociálních 

                                                 

14
 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, 1. vydání, C. H. Beck, 

Praha, 2005. 
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společenstev, případně společnosti jako celku. Oba uvedené aspekty – vyvolání 

příznivých a předcházení nepříznivým jevům – jsou podstatou prevence.“
15 

Působení je tedy moţné označit za preventivní, jsou-li splněny některé tyto 

následující znaky:  

- vychází z analýzy jevu, kterému je nutné předcházet, a z poznání příčin, 

zákonitostí a podmínek tohoto jevu,  

- přistupuje k tomuto analyzovanému jevu z hodnotícího hlediska 

(celospolečenského, skupinového, individuálního) podle kritéria vztahu 

příslušného jevu k integritě a optimálnímu fungování příslušného systému,  

- je vţdy orientováno do budoucnosti, spojuje se s prognózami 

pravděpodobnostního výskytu příslušného jevu, 

- je záměrným působením jak z hlediska cílů, tak i výběrem forem a metod 

působení. 

Prevence kriminality je speciální oblastí uplatnění prevence, je to snaha 

eliminovat trestnou činnost ještě před tím neţ započne nebo ještě před tím, neţ by 

mohla pokračovat. „Ze společensko-praktického (činnostního) hlediska představuje 

prevence kriminality vědecky zdůvodněné, záměrné, cílevědomé, plánovité a 

koordinované působení na příčiny a podmínky kriminality s cílem odstranit, nebo 

vhodným výběrem forem a metod působení alespoň zčásti (dle moţností však v co 

nejvyšší míře) eliminovat, případně jejich negativní projevy omezit a současně 

podporovat vytváření podmínek antikriminogenních.“
16

 Z uvedené definice prevence 

kriminality lze říct, ţe cílem prevence kriminality je úsilí o lepší společnost, o lepší svět. 

Kriminalita je jedním projevem, resp. druhem sociální patologie (obecně se dá 

dle mého mínění říct, ţe je tím nejpodstatnějším). K dalším sociálně neţádoucím jevům 

patří například drogová závislost, prostituce, sebevraţednost, dopravní nehodovost a 

jiné. Všechny tyto sociálně neţádoucí jevy jsou propojené, není překvapující, ţe se 

obvykle nevyskytují izolovaně, např. vznik drogové závislosti se často pojí s různými 

druhy majetkové kriminality (s tzv. sekundární kriminalitou). Z výše uvedeného 

můţeme dovodit, ţe ani prevencí kriminality se nelze zabývat izolovaně, ale vţdy 

v kontextu prevence jiných sociálně neţádoucích jevů.  

                                                 

15
 Holcr, K. a kol.: KRIMINOLOGIE, 1. vydání, Leges, Praha, 2009, s. 170. 

16
 Holcr, K. a kol.: KRIMINOLOGIE, 1. vydání, Leges, Praha, 2009, s. 170-171. 
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Komplementárním pojmem k pojmu prevence kriminality je pojem represe 

kriminality, který znamená potlačení určitého jevu a to i za pouţití násilných, ale vţdy 

zákonných prostředků.  

Vývoj kriminality podstatě přispěl k tomu, ţe ve druhé polovině 20. stolení 

začala být kriminální prevence povaţována za rovnocennou trestní represi.
17

 Hlavním 

nástrojem kontroly státu je kriminální politika státu. Jsou to především úvahy a opatření 

společnosti a státu s cílem sníţit páchání trestních činů. Kriminální politiku můţeme 

dělit
18

 na vědeckou – tato část se soustřeďuje na uspořádání společenských strategií, 

které dohlíţejí na optimální kontrolu kriminality a na praktickou – jde o aplikaci norem, 

právních předpisů ve sféře týkající se kriminality, jde hlavně o normy trestního práva. 

Z jiného úhlu pohledu můţeme kriminální politiku rozdělit na dva základní 

subsystémy
19

, subsystém trestní politiky, který je orientovaný na represivní strategie a 

na uplatnění trestněprávního postihu, a subsystém preventivní politiky, který je 

orientovaný na preventivní strategie a na provádění kriminálně-preventivních opatření. 

Subsystém trestní politiky je zaloţen na aktivitách charakteru reaktivního a 

defenzivního, které vţdy reagují na spáchání trestného činu. Naopak subsystém 

preventivní politiky spočívá v ofenzivních a aktivních strategiích orientovaných do 

budoucnosti. 

Prevence kriminality v uţším pojetí, tedy bez represe a represivních strategií, 

zahrnuje soubor určitých opatření, která jsou vyvíjena státními, veřejnoprávními i 

soukromoprávními subjekty, jejichţ hlavní cíl je orientován na odstranění, oslabení či 

neutralizaci kriminogenních faktorů se záměrem zastavit růst kriminality nebo alespoň 

docílit její zmenšení. Vedlejším cílem, ne však méně důleţitým, je potom snaha o 

sniţování obav z kriminality. Patří sem tedy všechna taková opatření, jejichţ záměrem 

či důsledkem je zmenšování rozsahu a závaţnosti kriminality a jejích následků, ať jiţ 

prostřednictvím omezení kriminogenních příleţitostí, nebo působením na potenciální 

pachatele a oběti trestných činů. Jinými slovy půjde o působení na faktory kriminality, 

na příleţitosti a také na podněty k páchání trestných činů. Do takto koncipovaného 

pojmu prevence kriminality tedy nezahrneme prevenci represí. 

                                                 

17
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha, 2008, s. 183. 

18
 Přispěvatelé Wikipedie, Kriminologie. *online+. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, (12. 6. 2009). [cit. 

2010-06-14+. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminologie>. 
19

 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha, 2008, s. 183. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminologie
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I přesto, ţe prevence kriminality a trestní represe jsou samostatné a rovnocenné 

subsystémy, společnost (a to i těch nejvyspělejších států) preferuje trestní represi. Toto 

tvrzení je potvrzeno především skutečností, ţe jen zlomek nákladů z veřejných financí 

je vynaloţen na prevenci.  

Je však velmi důleţité mít na paměti, ţe bránění trestné činnosti je 

ambivalentní, protoţe přemíra prevence můţe vést k rozpadu mezilidských vztahů a 

solidarity. 

 

1.2.1. Klasifikace prevence kriminality 

V rámci kriminální prevence se setkáváme s širokým spektrem různých 

preventivních aktivit, koncepcí, strategií, taktik a programů, které lze, stejně jako 

samotnou prevenci kriminality, dělit podle několika různých aspektů. 

Za výchozí a základní je moţné povaţovat členění preventivních strategií na 

přímé, které jsou cílené bezprostředně proti kriminalitě, a nepřímé, jejichţ primárním 

cílem je celkové zkvalitnění ţivotních podmínek, zatímco jejich efekt v podobě omezení 

kriminality je teprve aţ sekundární.  

Další z moţných třídění je rozdělení dle obsahového zaměření preventivních 

aktivit. Hovoříme tak o prevenci sociální, prevenci situační a prevenci 

viktimologické.  

Podle okruhu adresátů jednotlivých preventivních aktivit rozlišujeme prevenci 

kriminality na prevenci primární, prevenci sekundární a terciární prevenci. 

Kombinovat lze i třídící hledisko obsahové s hlediskem adresátů prevence, potom 

hovoříme např.: o sekundární sociální prevenci.  

Podle charakteru přijímaných opatření lze prevenci dělit na organizační, 

technickou, personální a výchovnou. 

Dle zaměření a účinku opatření je další moţné členění prevence na prevenci 

generální a individuální.  

Z časového hlediska bychom mohli prevenci rozdělit na prevenci predeliktní, 

která se realizuje před spácháním trestného činu a postdeliktní, kde se úsilí soustředí na 

zabránění spáchání dalšího trestného činu, tedy preventivní aktivity se uskutečňují po 

spáchání trestného činu. 

Prevenci kriminality lze rozvíjet na úrovni mikrostruktury, mezostruktury a 

makrostruktury, tedy na úrovni místní (lokální), regionální a celostátní. Prevence 
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kriminality je obecně chápána jako jedna ze základních úloh státu. Lokální či místní 

přístup ke zvládání kriminality je povaţován za moderní a progresivní trend v sociální 

politice, na který je třeba vloţit důraz. Právě na těchto úrovních jsou zřizována 

koordinační centra pro prevenci kriminality. Hlavní výhodou tohoto stupně prevence 

kriminality je samozřejmě blízkost k problémům a moţnost vytvoření i uplatnění 

opatření „šitých na míru“.  

Další z moţných členění prevence kriminality zmiňuje Večerka, K. a kolektiv 

v knize Prevence kriminality v teorii a praxi
20

, kdy prezentuje Schneiderovo členění 

prevence kriminality: zákonná prevence, tj. taková která vychází z trestního práva 

nebo s ním úzce souvisí, intervenční prevence, tj. prevence zásahová, která má určité 

shodné rysy s pojetím prevence sociální a prevence mechanická, tj. prevence, která má 

řadu shodných charakteristik s prevencí situační.  

„V praxi se ani příliš neujalo členění vzniklé na půdě orgánů OSN, které se od 

prevence sociální a situační odlišuje tzv. prevenci opírající se o společenství 

(komunitu). Toto pojení prevence se zaměřuje na ovlivňování chování obyvatel a 

potenciálních pachatelů s cílem zabránit rozpadu sousedských vztahů a zvýšit schopnost 

společenství vykonávat hlubší stupeň kontroly vlastního prostředí a ţivota jeho 

obyvatel.“ 
21

  

 

Dělení prevence kriminality dle obsahového zaměření 

 

Sociální prevence je zaměřena nejšířeji
22

, neboť je zaměřena na sociální 

kriminogenní faktory a na jejich překonávání či jejich neutralizaci. Sociální prevence je 

orientována na takové kriminogenní jevy, jako jsou prostituce, alkoholismus a jiné 

toxikomanie, nezaměstnanost, chudoba, záškoláctví, extremistické skupiny, kasina, 

bezdomovci, aj., na deformace v oficiální politice a v právním řádu či v působení médií, 

které mohou mít kriminogenní účinky, a na otázky kriminálně-preventivního či 

socializačního působení rodiny, školy, sociálních sluţeb a jiných institucí.  

                                                 

20
  Večerka, K. a kol.: PREVENCE KRIMINALITY V TEORII A PRAXI, 1. vydání, Odbor prevence kriminality 

Ministerstva vnitra České republiky, Themis, nakladatelství Tiskárny MV, p. o., Praha, 1997, s. 7. 
21

 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality, 1. vydání, Policejní akademie ČR, Praha, 2000, s. 7. 
22

 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 184. 



 

14 

 

Sociální prevence bývá někdy označena jako „orientovaná na pachatele“
23

, 

neboť je zaměřena na modifikaci chování (potenciálního) pachatele trestné činnosti. 

Potom je tedy zcela zřejmé, ţe výskyt kriminality ve společnosti závisí na počtu 

potenciálních pachatelů. Tyto osoby jsou k páchání trestných činů motivovány nějakou 

potřebou či nějakou svou touhou a zároveň postrádají běţné vnitřní korektivy chování. 

Poněkud abstraktně řečeno, můţeme konstatovat, ţe postrádají svědomí, chybí jím 

vnitřní morální zábrany a své potřeby uspokojují ilegálně. Koncepce sociální prevence 

je zaloţena na zjištění, ţe existuje přímá souvislost mezi sociálními podmínkami 

pachatele a jeho kriminálním chováním. Z jiného pohledu můţeme říct, ţe jsou-li 

základní charakteristiky sociálního prostředí, ze kterého se člověk integruje do 

společnosti, optimální, příznivé, harmonické, člověk se trestné činnosti s velkou 

pravděpodobností nedopustí. Toto tvrzení samozřejmě není absolutní, v opačném 

případě má být pomoci resocializačních opatření člověk „uveden na správnou cestu“. 

V této souvislosti bych chtěla zmínit pojem právní nihilismus, kterému se 

v současné společenské atmosféře začíná dařit. Naše společnost je společností, pro 

kterou je charakteristické narušení tradičních hodnot, je společností, kdy úloha rodiny a 

manţelství je odsouvána na „druhou kolej“, kdy nás konzumní média, dle mého mínění, 

ovlivňují natolik, ţe si to ani sami neumíme a moţná ani nechceme představit a značnou 

ne-li zásadní roli začíná sehrávat učení nazvané hédonismus. Lidé jsou při svých 

jednání vedeni především slastí a potěšením. Toto zjištění by pro nás mělo být 

varováním. Měli bychom se snaţit hledat odpovědi na otázky, proč se lidé stále méně 

ptají sami sebe na smysl a účel svého jednání, proč jsou lidé stále častěji vedeni a 

motivováni pouze poţitky, svými touhami, společenským úspěchem a způsob dosaţení 

a uspokojení těchto cílů nebývá mnohdy řešen. Je nutné si ještě připomenout následující 

skutečnosti: „Při zkoumání problematiky sociální prevence je velmi důleţité si 

uvědomovat závislost práva na ostatních normativních systémech, zejména na stavu 

mravů. Zvláště dobře ji vystihuje lapidární Horatiova myšlenka „Quid leges sine 

moribus vanae proficiunt?“ – „Co zmohou jalové zákony bez (dobrých) mravů?“.“
24

 

Společnost i stát se snaţí docílit vytouţeného stupně konformity lidského 

chování vnější kontrolou lidského chování, ať uţ pomoci právních řádů, mravních řádů, 

jednotlivými náboţenstvími, mnoţstvím zvyků a obyčejů i rituálů. Jedním z prvořadých 

                                                 

23
 Zapletal, J. a kol.: Prevence kriminality, 1. vydání, Policejní akademie ČR, Praha, 2000, s. 10. 

24
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 189. 



 

15 

 

předpokladů prevence kriminality je kvalitní zákonná úprava a její kvalifikované 

aplikace a vyuţívání. Je velice důleţité uvědomit si, ţe v legislativním procesu je 

ţádoucí ptát se vţdy i na to, jakým způsobem můţe schvalovaná právní úprava ovlivnit 

vývoj kriminality. Mnohdy neúplnou či dokonce nesprávnou právní úpravou, můţeme 

zvýšit riziko, kdy dochází k páchání kriminality. 

Většina opatření sociální prevence spadá do sféry sociální politiky státu. 

Omezování kriminality není jejím prioritním a hlavním zájmem, ale jde o nepřímou 

strategii kriminální prevence. Z hlediska sociální prevence potom mohou kriminalitu 

ovlivňovat různé druhy sociální politiky jako politika rodinná, politika, která je 

zaměřena na výchovu a vzdělání, na mladou generaci, sociální sluţby, politika 

zaměstnanosti, politika zdravotní atd. Nedílnou součástí sociální prevence je také snaha 

o zdokonalování činnosti subjektů zodpovědných za sociální integraci, resocializaci a 

rehabilitaci pachatelů trestných činů.  

Také rodina má pro prevenci kriminality klíčový význam. Jde vlastně o 

mikroprostředí, ve kterém dítě a mladistvý vyrůstají. Rodina je nejdůleţitějším 

prostředím, ve kterém probíhají socializační procesy a sociální integrace, klade základy 

výchovy, utváří dítěti jeho první společenské potřeby v oblasti rozumové i citové. 

Schopnost rodiny účinně a správně fungovat je v mnoha případech rozhodujícím 

činitelem prevence kriminality.  

Hned po rodině zaujímá místo v procesu socializace škola. Pokud v některých 

oblastech rodina selhává, škola by se měla snaţit napravit nedostatky. Nenajde-li si však 

dítě ke škole nějaký pozitivní vztah, výsledky se dají těţko očekávat. Preventivní úlohu 

oblasti práva a zaměstnanosti lze spatřovat, vedle pozitivního vlivu pracovní 

seberealizace, v získávání příjmů k legálnímu uspokojování nejrůznějších potřeb, jakoţ 

i v rozšiřování pozitivních kontaktů a návyků na pozitivní kooperaci s jinými lidmi. 

Pracovní reţim představuje účinnou formu sociální kontroly.
25

 

Velice široké pole působnosti k aktivitám sociální prevence nabízí i sféra 

volného času. Riziková mládeţ vyţaduje velmi taktní a předem promyšlený přístup. Na 

této úrovni se uplatňují v prvé řadě terénní sociální asistenti, takzvaní „streetworkeři“. 

Jedná se o pracovníky působící v přirozeném prostředí klientů –  na ulicích, v 

parcích, klubech, hernách, nádraţích a na jiných místech, kde se potenciálně potřební 

pohybují a vyhledávají především ty jednotlivce, kteří sami nejsou ochotni pomoc 

                                                 

25
 Zapletal, J. a kol.: PREVENCE KRIMINALITY, 1. vydání, Policejní akademie ČR, Praha, 2000, s. 12. 
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vyhledat, nebo to sami nedokáţí. Bez pochyby platí, ţe nevhodně trávený volný čas 

představuje závaţný kriminogenní faktor. Nuda či touha po něčem, co ji můţe jakkoliv 

zahnat, často doprovází různé excesy chování, včetně chování kriminálního.  

 

Situační prevence vychází z předpokladu, ţe se lidé rozhodují, zda se dopustí 

spáchání trestné činnosti, a ţe toto jejich rozhodnutí je něčím podmíněno, něčím 

ovlivněno. Teorie tyto moţnosti a situace nazývá situačními faktory. Situační prevence 

je potom zaměřena na odstraňování kriminogenních situací, na omezování příleţitostí 

ke spáchání trestných činů a na zvyšování pravděpodobnosti dopadení pachatele. V této 

souvislosti je dobré zmínit, ţe jiţ dávné přísloví říká „příleţitost dělá zloděje“. Pěkný 

příklad pro lepší pochopení smyslu a účelu situační prevence můţeme vidět na 

následujících skutečnostech, důsledkem kterých v jednom případě poklesl počet 

sebevraţd a ve druhém případě zase došlo k poklesu únosů letadel. 

„Ve vlně náhlého zájmu o situační prevenci v sedmdesátých letech hrála 

určitou roli náhoda. V polovině sedmdesátých let byl svítiplyn v britských 

domácnostech nahrazen zemním plynem. V důsledku toho výrazně poklesl počet 

sebevraţd, neboť jejich značná část byla páchaná otravou svítiplynem. Toho, co se po 

dlouhou dobu nedařilo světovým kampaním, bylo docíleno pouhou technickou změnou 

topného média. Obdobné zkušenosti byly získány s úsilím o předcházení únosům 

letadel, které byly v té době značně rozšířeny. Zatímco drastické zvýšení trestních sazeb 

potenciální pachatele neodradilo, instalování technických zařízení slouţících na letištích 

k prohlídce cestujících a jejich zavazadel vedlo k rapidnímu poklesu únosů.“
26

 

Ideou a podstatou situační prevence je tedy změnit strukturu příleţitostí 

k spáchání trestného činu a to v neprospěch pachatele tak, aby subjektivně pociťovaný 

prospěch z trestného činu nebyl vyšší neţ míra vynaloţené námahy a podstoupeného 

rizika. Jinak řečeno, aby se spáchání trestného činu zloději nevyplatilo. Je nutné nastavit 

maximální překáţky a rizika na jedné straně proti minimalizovanému prospěchu a 

poţitku na straně druhé. V tomto případě pak jde o přímou strategii prevence 

kriminality. Na rozdíl od sociální prevence, která je orientovaná na pachatele a na 

změnu příčin, situační prevence je zaměřena na samotný trestný čin. 

Situační prevence kriminality je hlavní doménou policie. Významná role 

přísluší v rámci situační prevence tzv. kriminalistické prevenci, v níţ jde o soustavu 

                                                 

26
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 191-2. 



 

17 

 

metod a prostředků prevence trestné činnosti zaloţené na poznatcích kriminalistické 

techniky, taktiky a metodiky. 
27

 

Opatření situační prevence jsou nejpouţitelnější s největší pravděpodobností 

zamýšleného výsledku v případě tzv. pouliční kriminality a majetkové kriminality 

(krádeţe aut a věci z aut, krádeţe motocyklů a jízdních kol, vandalismus aj.), účinná 

však můţe být i některých forem násilné a mravnostní kriminality (znásilnění, loupeţ 

aj.) Různé druhy těchto opatření mají nejčastěji charakter, technický, administrativní a 

organizační. Opatření situační prevence lze rozdělit do pěti základních kategorií: 

- zvýšení ochrany objektů, osob a věcí, kterým hrozí kriminální útok (např.: 

bezpečnostní zámky, nerozbitná skla, hlídací psy, výcvik v sebeobraně, 

uzamykající řadící paky automobilu), 

- přemístění ohrožených věcí na bezpečnější místo (např.: ukládání peněz 

v bankách, parkování osobních automobilů na hlídaných parkovištích nebo 

další příklad, který lze uvést a který se v poslední době často objevoval 

v médiích, rozhodnutí České spořitelny přestěhovat na bezpečnější místo 

své často vykrádané pobočky), 

- ztížení přístupu k prostředkům vhodným pro spáchání trestného činu 

(např.: uplatňování zákonných předpisů o prodeji střelných zbraní, právní 

reţim nakládání s jedy a drogami), 

- zmenšení očekávaného prospěchu z trestného činu a zvýšení rizika pro 

pachatele (např.: označování ohroţených věcí), 

- zlepšení dohledu nad lokalitou (např.: aktivity pořádkové a hlídkové 

sluţby policie, soukromých bezpečnostních agentur). 

Situační prevence má zjevná pozitiva, pro která je upřednostňována před 

sociální prevencí, zavádění jejich opatření je levnější, rychlejší i jednodušší, její obliba 

vyplývá také z toho, ţe její výsledky jsou bezprostřední a zřetelnější a účinnost 

programu je snadněji ověřitelná. Proti těmto pozitivům, ale stojí fakt, ţe účinnost 

situační prevence je často pouze krátkodobá, nestálá anebo vede k přesunu kriminality – 

teritoriálnímu přesunu (trestný čin je spáchán v jiné oblasti), časovému přesunu (trestná 

čin je spáchán jindy), funkčnímu přesunu (je spáchán jiný trestný čin), taktickému 

přesunu (trestný čin je spáchán jinak), přesunu v cíli útoku, přesunu v objektu (trestný 

čin je spáchán na jiném cíli útoku). 
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 Zapletal, J. a kol.: PREVENCE KRIMINALITY, 1. vydání, Policejní akademie ČR, Praha, 2000, s. 14. 
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Viktimologická
28

 prevence se zaměřuje na vyuţití viktimologických 

poznatků. Viktimologie (latinsky „victima“ – oběť) je vědní obor, který se zabývá obětí 

a jejími bio-sociálními a psychologickými charakteristikami, procesy viktimizace, 

vztahy mezi obětí a pachatelem, rolí oběti v průběhu vyšetřování a soudního 

projednávání trestného činu, pomocí oběti, včetně jejího odškodění a rehabilitace a 

v neposlední řadě i prevencí viktimizace, tj. způsoby, jak ochránit potenciální oběti před 

kriminalitou. Viktimologická prevence je tedy orientována především na potenciální a 

skutečné oběti trestných činů, snaţí se nastínit určité modely lidského chování, jimiţ se 

potenciální oběť můţe vyhnout poškození trestným činem. Hlavním jejím cílem je 

snaha o to, aby se člověk nestal obětí trestného činu. Tohoto cíle se pak snaţí dosáhnout 

pomoci osvětové a poradenské činnosti a vštěpováním obecných i speciálních zásad 

ochrany. Do viktimologické prevence řadíme i snahu podporovat oznamování trestné 

činnosti, výcvikové kurzy psychologické i fyzické sebeobrany, terapeutické a 

rehabilitační zacházení po přestálém útoku i prevenci orientovanou na nebezpečí 

viktimologické recidivy.  

Odborníci tvrdí, ţe lze relativně spolehlivě prokázat
29

 podstatnou souvislost 

mezi viktimností a určitými bio-sociálními a psychickými vlastnostmi oběti ve vztahu 

k následujícím faktorům:  

- věk oběti – mladí lidé se především díky svému způsobu ţivota dostávají 

častěji do nebezpečných ţivotních situací, a proto se stávají častými oběťmi 

ublíţení na zdraví, 

- somatické a psychické handicapy oběti – oběť se odlišuje od svého okolí a 

tím přitahuje pozornost, například typickými oběťmi šikanování jsou osoby 

trpící mentální retardací, 

- sociální charakteristika oběti – s příslušností k určitým rizikovým skupinám 

(zejména půjde o minoritní skupiny) je úzce spojena i vyšší míra 

viktimnosti, například přistěhovalci, náboţensky nebo rasově odlišné 

menšiny jsou typickými oběťmi násilností, uráţek a rasové nesnášenlivosti,  

- profese oběti – určitá povaha zaměstnání s sebou nese vyšší nebo niţší 

viktimogenní potenciál, například ve skupině úmyslných trestných činů 

                                                 

28
 Viktimnost je souhrn určitých předpokladů nebo podmínek k tomu, aby se člověk stal obětí trestného 

činu; je to vlastně osobnostní predispozice člověka stát se obětí kriminality. 
29

 Holcr, K. a kol.: Kriminologie, 1. vydání, Leges, Praha, 2009, s. 84. 
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proti ţivotu a zdraví jsou zvýšeně viktimní policisté, stráţníci, vězeňská 

stráţ, loupeţe hrozí potom především zaměstnancům bank, taxikářům, 

doručovatelům. 

Z výše uvedeného však nesmíme usoudit, ţe o skutečnosti, zda se někdo stane 

obětí trestného činu, rozhoduje jen jedna izolovaná vlastnost, ale ve většině případů 

půjde o souhrn vlastností člověka a o mnoţství faktorů, které působí současně a které 

zvyšují pravděpodobnost, ţe se osoba stane obětí trestného činu. Viktimnost je proto 

vhodné zkoumat ve vztahu k určitým skupinám osob a ve vztahu k určitému druhu 

trestných činů. Rozvoji viktimologie a provádění viktimologických výzkumů je 

v současné době ve světě i v České republice věnovaná velká pozornost a mnohé 

viktimologické poznatky mají svůj velký význam pro prevenci kriminality a lze je 

uplatňovat i při tvorbě preventivních programů.
30

 I já si myslím, ţe je viktimologická 

prevence velmi důleţitá. Bylo by dobré, kdybychom se s ní, s jejími závěry a poznatky 

setkávali v budoucnu stále častěji, protoţe bychom tím zcela jistě významnou měrou 

mohli přispívat ke sníţení celkové kriminality. 

 

Dělení prevence kriminality dle okruhu adresátů 

 

U těchto typů prevence je významná její kontinuita, která je adresovaná od 

obyvatelstva aţ po jednotlivce. Kdy tedy primární prevence je zaměřená na všechny 

občany, sekundární prevence na potenciální pachatele a terciární prevence na 

recidivisty. 

 

Prevence primární je ve většině případů nepřímou strategií prevence 

kriminality.  Primární preventivní aktivity jsou adresovány veškerému obyvatelstvu, ať 

jiţ celého státu, nebo obyvatelům některého města, obce nebo i některým demograficky 

vymezeným skupinám obyvatel např. dětem do 15 let, ţenám, etnickým skupinám. 

Primární prevence působní plošně na kaţdého, aniţ by brala v úvahu stupeň jeho 

kriminálního ohroţení nebo kriminální rizikovosti. Opatření primární prevence působí 

v makrostruktuře, mezostruktuře i mikrostruktuře obyvatelstva. Prostřednictvím 

hospodářské, sociální, kulturní, právní a jiné politiky se snaţí působit na příčiny 

kriminality. 
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Nejširší uplatnění nalézá primární prevence v oblasti sociální (můţeme mluvit 

o tzv. primární sociální prevenci) spočívající převáţně v optimalizaci sociálních i 

materiálních ţivotních podmínek. Jde tedy o podporu hospodářského rozvoje země i 

regionů, o rozvoj školství i sociální práce a o sniţování nezaměstnanosti, tato podpora 

obsahuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity 

zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována zejména dětem a 

mládeţi, vyuţívání jejich volného času a snaze o vyvolání zájmu o sportovní aktivity. 

Těţiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 

Svůj význam z hlediska primární sociální prevence mají i důsledné kroky státu při 

prosazování právního řádu a při kvalifikovaném a dostatečně rychlém systému 

fungování státních kontrolních mechanismů.  

Oproti tomu primární situační prevence sleduje především zlepšení 

bezpečnostní situace na území celého státu, můţe jít o opatření organizační, 

ekonomická a technická. Jako ukázku primární situační prevence lze uvést zrušení 

vkladních kníţek na doručitele.
31

 Institut vkladních kníţek na doručitele, které 

umoţňovaly existenci anonymních vkladů v bankách, nepochybně usnadňoval páchání 

některých hospodářských a majetkových trestných činů a ztěţoval odhalení jejich 

pachatelů. Primární prevence viktimnosti spočívá v cíleném a systematickém 

informování veřejnosti na území celého státu. Kriminálně preventivní kampaně 

v médiích by měly usilovat o změnu názorů veřejnosti na kriminalitu a na činnost trestní 

justice, měly by zvyšovat pocit odpovědnosti občanů a jejich ochotu zapojit se do 

prevence kriminality. 

 

Sekundární prevence je zařazována mezi přímé strategie prevence 

kriminality, jde o preventivní aktivity, které jsou orientovány na potenciální pachatele, 

na potenciální oběti, na příčiny kriminogenních situací i na sociálně neţádoucí jevy 

(jako např.: drogové závislost a alkoholové závislosti, záškoláctví, vandalismus). 

Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichţ je zvýšená pravděpodobnost, ţe 

se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti.  

Sekundární sociální prevence je adresována kriminálně rizikovým skupinám 

(děti bez náleţitého dozoru, alkoholici, narkomani, bezdomovci aj.), jde o aktivity 

z oblasti sociální péče, které jsou vykonávány prostřednictvím poraden, linek důvěry, 
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výchovných poradců na školách, práce terénních sociálních asistentů, kteří se pohybují 

mezi ohroţenými skupinami v jejich přirozeném prostředí (ulice, kluby, diskotéky aj.). 

Sekundární situační prevence je od primární situační prevence velmi obtíţně 

rozeznatelná, její sekundárnost je daná především tím, ţe snaţí o zlepšení bezpečnostní 

situace v místech, pro které je charakteristické zvýšené ohroţení kriminalitou (centra 

velkoměst, sídliště apod.). Sekundární prevence viktimnosti je spatřována především 

v informování sociálních skupin a jednotlivců, které jsou vystaveny zvýšenému riziku 

viktimnosti.  

 

Terciární prevence někdy označována jako „postdeliktní prevence“ je 

zaměřena na předcházení kriminální recidivy u pachatele a viktimologické recidivy u 

oběti. Předpokládá, ţe ke spáchání trestného činu jiţ došlo a je nutné na tuto skutečnost 

nějak reagovat. Jde tedy o resocializaci kriminálně narušených osob (vytváření 

pracovních příleţitostí, rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, rekonstrukce 

nefunkčního prostředí, pomoc při získávání bydlení aj.), u oběti půjde o předcházení 

sekundární viktimizaci, o napravení následků trestné činnosti a o snahy poskytnout 

potřebnou pomoc. Obecně lze říci, ţe cílem terciární prevence je navázat na dosaţené 

výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

 

Dělení prevence kriminality dle použitých preventivních opatření 

 

Z rozličných hledisek bývají členěny i druhy preventivních opatření. Na 

základě tohoto dělení můţeme hovořit například o:  

- organizační prevenci (např. zřízení poradenského střediska),  

- technické prevenci (např. pouţívání uzamykatelných tyčí na volanty 

automobilů),  

- personální prevenci (např. obsazování funkcí odborně vzdělanými a 

fundovanými lidmi), 

- výchovné prevenci (např. osvětová činnost určitého problému - šikany, 

problematiky drog apod.).  
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Dělení prevence kriminality dle zaměření a účinků opatření 

 

Generální prevence
32

 je jedna ze strategií, ne-li přímo teorií, jak zajistit soulad 

chování členů společnosti s trestněprávními normami. Jejím působením mají být 

potenciální pachatelé odstrašeni od trestné činnosti a obyvatelstvo se utvrzuje 

v účinnosti a spravedlnosti státního aparátu. Negativní prevence působí ukládáním 

trestů, pozitivní se podobá socializaci a snaţí se vštípit obyvatelům důvěru k právním 

normám a k těm, kteří je prosazují (i kladnou motivací, např. udělováním vyznamenání 

a výhod bonusy v pojišťovnách, věcné dary za záchranu ţivota, zneškodnění pachatele). 

Hypotézy generální prevence se většinou ověřují empirickými výzkumy. Opatření 

generální prevence je například oznámení počtu dopravních kontrol a zpřísnění sankcí, 

které jsou při nich ukládány. 

 

Speciální prevence
33

 (někdy se můţeme setkávat s označením individuální 

prevence) a v poslední době i její rozvoj je důsledkem postupného přechodu od platné a 

zastrašující funkce trestu k individuálnímu a konkrétnímu působení na jednotlivé 

pachatele. Generální prevence chce působit na zločin jako na sociální jev, chce 

všeobecně sníţit stupeň kriminality, mlčí však ke zločinu jako jevu individuálnímu, 

zvláště k prevenci recidivy jiţ trestaných osob. Na tuto otázku pak hledá odpověď 

speciální prevence. Z forenzního hlediska jí dokonce náleţí přednost. Její smysl tkví, 

stejně jako u generální prevence, v úkolu zabránit budoucím zločinům („poena relata ad 

effectum“). Zatímco se však generální prevence obrací k potenciálním pachatelům, je 

adresátem speciální prevence jednotlivý pachatel.  

 

1.2.2. Subjekty prevence kriminality 

Pokud na prevenci kriminality nahlíţíme nejen z hlediska teoreticko-

metodického, ale i jako na souhrn určitých konkrétních preventivních činností, projektů, 

strategií, opatření a nařízení, je patrné, ţe utvářejí určitý systém. Na tomto systému se 

pak podílí různorodá skupina subjektů, v jejichţ zájmu ať bezprostředním nebo 

nepřímém je společný cíl a snaha eliminovat kriminalitu ještě před jejím započetím 

nebo pokračováním.  

                                                 

32
  Kuchta, J. a kol.: KRIMINOLOGIE I. část, 2. vydání, Masarykova univerzita v Brně – právnická fakulta, 

Brno, 1999, s. 117. 
33

 Kaiser, G.: KRIMINOLOGIE, 9. vydání, C. H. Beck, Praha, 1994, s. 98. 
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Na prevenci kriminality se podílejí nejen subjekty státní (např.: policie, státní 

zastupitelství, soudy, vězeňství, ministerstva, instituce v oblasti sociální), ale i pestrá 

škála institucí nestátních (např.: různá zájmová a politická sdruţení občanů, církve, 

náboţenské společnosti, občanské iniciativy, nadace, soukromé bezpečnostní agentury, 

výrobci bezpečnostních zámků). Významné a nezastupitelné místo v rámci prevence 

kriminality přísluší rodině, škole, médiím, ale i člověku samotnému, ať jiţ vystupuje 

v roli pracovní či občanské. 

 

Stát, státní orgány a prevence kriminality  

Úkoly státu a státních institucí v prevenci kriminality jsou významné, ale 

omezené. Zvláštní úloha mezi subjekty prevence příslušní orgánům niţších územních 

samosprávních celků. Vychází se ze základní teze, ţe problémy s kriminalitou mají být 

řešeny především v tom prostředí, kde vznikají a ţe základní podmínkou účinnosti 

preventivních aktivit je jejich konkrétnost v souvztaţnosti na místní situaci.  

Ve vyspělých demokratických státech začal probíhat a stále se rozvíjí proces 

deetatizace a decentralizace, kdy dochází k tomu, ţe se přenáší stále větší podíl správy 

veřejných věcí na regionální a místní samosprávy a úřady. 

Cílem státní či republikové prevence kriminality je jednotný výkon státní 

politiky v oblasti prevence kriminality, analýza a řešení problémů, které přesahují 

kompetence jednotlivých resortů a dalších orgánů veřejné správy a realizace 

dlouhodobých, systémových a komplexních přístupů k řešení problémů souvisejících s 

trestnou činností. 

Úkolem republikové úrovně prevence kriminality pak bývá koordinace 

preventivních aktivit jednotlivých článků systému  a zkvalitňování systému prevence ať 

uţ po stránce personální, metodické či informační a zabezpečovaní realizace 

meziresortních a celorepublikových projektů. 

Republiková úroveň prevence kriminality umoţňuje ústředním orgánům státní 

správy a dalším orgánům s celorepublikovou působností realizovat meziresortní a 

víceoborové preventivní aktivity, které z různých důvodů není moţné uskutečnit pouze 

v rámci jednotlivých resortních programů či na niţší úrovni nebo proto, ţe je tento 

způsob preventivních opatření výhodnější. Tato metoda obecně vytváří prostor pro 

realizaci nových projektů, které reagují na aktuální vývoj v oblasti výskytu sociálně 

neţádoucích jevů a trestné činnosti. 
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Policie a prevence kriminality 

V rámci prevence kriminality můţe tedy působit různorodá škála subjektů. 

Mezi nimi zaujímá zcela specifické místo policie, která má při této ochraně společnosti 

před kriminalitou jistě nezastupitelné místo. Ze všech subjektů prevence kriminality 

policie disponuje nejúplnějšími a nejobjektivnějšími informacemi o trestné činnosti a o 

jejích vývojových směrech. V policejní práci, která je pojímaná jako sluţba veřejnosti, 

jde o kaţdodenní práci většiny policistů, především pak příslušníků pořádkové policie. 

V posledních letech je v řadě západních států uplatňován koncept nazývaný 

Community Policing
34

 (policejní práce orientovaná na komunitu). Pro tento koncept 

jsou charakteristické následující skutečnosti: 

- jde o konkrétní policejní činnost, která je podřízena především potřebám 

dané komunity (obce),  

- velký důraz je dán na komunikaci mezi policií a společností, která se s 

daným problémem potýká, 

- jde o partnerství mezi formálními a neformálními instancemi na úseku 

ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti i na úseku prevence. 

Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je protiprávní 

chování, předmětem zájmu Community Policing jsou příčiny, které kriminalitu 

způsobují. Policie za podpory veřejnosti má samozřejmě prioritní zájem problémy 

v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v samých začátcích odhalit a eliminovat. 

Představitelem tohoto popsaného přístupu je policista, který působí na základním 

útvaru, nejčastěji příslušník pořádkové sluţby s osobní a místní znalostí.  

 

Občanská společnost, komunity a prevence kriminality 

Hlavní výhodou nestátních institucí v úloze subjektů prevence je, ţe na rozdíl 

od systému trestní justice, který můţe pouze reagovat na porušení norem trestního 

práva, je v jejich silách působit na dodrţování základních norem morálních, které zcela 

nepochybně kultivují a humanizují společenské prostředí. Jinými slovy se dá říct, ţe je 

tento systém flexibilnější a méně formalizovaný. 

Dominantní roli v prevenci kriminality hraje občanská společnost. Občanská 

společnost, hodnoty, na kterých je zaloţena, její soudrţnost, panující společenská 

atmosféra, postoje k zákonům a kvalita lidských vztahů dávají rozmáhající se 

                                                 

34
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 211. 
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kriminalitě větší či menší moţnosti. Občanská společnost se skládá z nepřehledného 

mnoţství lidských společenství (komunit – z lat. Communitas). Takovými komunitami 

jsou tedy města, obce, obchodní společnosti, spolky, kluby, církve, školy, rodiny aj. A 

mnohé z těchto komunit mají značný zájem na prevenci kriminality. Dokladem 

takového zájmu byla např. konference „Prevence kriminality ve finančním sektoru“
35

 

uspořádaná dne 25. června 1998 Bankovním institutem, a.s. Praha, jejímiţ garanty byly: 

Bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven, Asociace leasingových společností 

České republiky, Asociace obchodníků s cennými papíry a makléřů, Asociace 

penzijních fondů České republiky a Unie investičních společností. 

 

1.2.3. Limity prevence kriminality 

Termín „limit“ znamená hranici, mez, omezení. O limitech je moţné hovořit i 

v souvislosti s prevencí kriminality.
36

 Je nutné si uvědomit, ţe i kdyby byly opatření, 

postupy, metody a i celková prevence kriminality jakkoliv dobře promyšlená, 

připravená a realizovaná, nelze očekávat, ţe jejím prostřednictvím se podaří předejít 

veškeré kriminalitě, na kterou se příslušné preventivní opatření zaměřuje. Jinými slovy, 

pod limity prevence kriminality rozumíme ty činitele, které její účinnost „přirozeně“ 

omezují, sniţují. Základní limity či omezení prevence kriminality jsou následující: 

 

Limity vědeckých zkoumání 

I přesto, ţe vţdy musíme vycházet z toho, ţe praxe prevence kriminality by 

měla být vţdy podloţená objektivním vědeckým zkoumáním dané problematiky a měla 

by být zaloţena na empirických poznatcích, které vycházejí ze zkoumání dané teorie, 

metodologie a metod realizace, nesníme praxi „slepě“ a mechanicky nahrazovat teorií. 

Současná věda je sice vysoce profesionalizovaná a institucionalizovaná, praxe však 

musí přistupovat k jejím produktům selektivně. V ţádném případně tedy nemůţe 

vědecké poznání nahradit praktickou zkušenost a tzv. „zdravý rozum“. 

 

Limity legislativní 

Často se deklaruje priorita prevence před represí nebo alespoň vyváţený vztah 

mezi těmito dvěma součástmi kontroly kriminality. Bohuţel v praxi situace vypadá 

                                                 

35
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 205. 

36
 Holcr, K. a kol.: KRIMINOLOGIE, 1. vydání, Leges, Praha, 2009, s. 177-178. 
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často jinak. Prevence kriminality se uskutečňuje spíše na základě ochoty a 

dobrovolnosti neţ na bázi zákonné povinnosti.  

 

Limity stanovené sociální patologií 

Pro účinnou a efektivní kontrolu kriminality je nevyhnutelná existence 

přiměřeného politického klimatu. Tedy takového prostředí, kde budou preventivní 

aktivity prioritně podporovány a vítány. V západních státech se v boji s kriminalitou 

sjednocují orgány činné v trestním řízení s občany. Tímto způsobem se vytváří klima, 

kde je nulová tolerance k protispolečenské činnost či klima nesmiřitelnosti 

s kriminalitou. Velkým přínosem je i sdruţování občanů do komunit organizujících 

preventivní aktivity, které nejen ţe sami uskutečňují prevenci v rámci sousedství, ale i 

spolupracují s policií. Je důleţité si uvědomit, ţe při nedostatku takového společenského 

prostředí se bohuţel prevence kriminality můţe změnit jen na jakýsi trpěný a nutný 

„folklór“. 

 

Limity personální  

Limity personální představují neexistenci nebo nedostatek odborníků na 

problematiku prevence kriminality. Můţeme ji nacházet na všech úrovních. Určitou 

sumou vědomostí z hlediska prevence viktimnosti, by měl v zájmu vlastní bezpečnosti 

disponovat kaţdý občan. Vyšší úroveň odbornosti v této oblasti musí mít pracovníci 

orgánů činných v trestním řízení, zejména příslušníci státních a obecných policií. Vyšší 

úrovní odbornosti by měli být vybaveni také pracovníci státní správy, samosprávy, 

sociální, pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci. Nejvyšší úroveň odborné přípravy 

potom samozřejmě musíme nacházet u profesionálních pracovníků působících přímo 

v oblasti prevence kriminality. 

 

Limity finanční 

Finanční limit prevence kriminality je mnohdy limitem nejpodstatnějším. 

Tento druh limitů je nejcitelnější při úsilí uskutečňovat konkrétní preventivní programy 

na místní úrovni. Bohuţel ale právě na této úrovni má prevence největší opodstatnění. 

 

Limity jednotlivých druhů prevence 

Tyto limity vyplývají z individuálních specifik jednotlivých druhů prevence 

kriminality. Sociální prevence - její efektivita je všeobecně obtíţněji měřitelná, účinek 



 

27 

 

je dlouhodobější, případně se projeví později. Situační prevence - její účinek se projeví 

dříve, ale jeho trvání se omezuje ve většině případů pouze na čas realizace 

preventivních aktivit. Viktimologická prevence - nutně předpokládá pozitivní postoj 

k ochraně vlastního majetku, zdraví a ţivota, pokud tento postoj chybí, je velmi obtíţné 

dosahovat jejího zamýšleného účinku.  

 

1.2.4. Hodnocení preventivních aktivit 

Na závěr této kapitoly bych chtěla zmínit důleţitou fázi procesu prevence 

kriminality, které je dle mého mínění věnovaná menší pozornost neţ jakou by si 

zaslouţila. Svého dojmu jsem nabyla především z toho důvodu, ţe jsem se s touto 

problematikou „hodnocení preventivních aktivit“ setkávala při psaní své diplomové 

práce velice sporadicky.  

„Odborníci varují, ţe samotný fakt, ţe nějakou – často objektivně namáhanou a 

materiálně, technicky či personálně náročnou – činnost označíme za preventivní, nemusí 

být sám o sobě zárukou, ţe tato činnost bude mít skutečně preventivní dopad. Naopak, 

pozitivní preventivní dopad můţeme mít ta aktivita, od níţ se to neočekávalo.“
37

 Je 

velmi důleţité si uvědomit, ţe se ţádná preventivní práce, která chce přinášet zamýšlený 

uţitek, neobejde bez zpětné vazby svého hodnocení. Je zcela nezbytně nutné, vţdy se 

ptát na smysl vynaloţené námahy a na výsledky pracovního nasazení. Úspěšnost 

prevence samozřejmě závisí na mnoha okolnostech, proto je nutné klást si tuto otázku 

v kaţdém konkrétním případě nanovo. Je důleţité si i uvědomit, ţe některé preventivní 

činnosti nejsou měřitelné a ţe některé dokonce není jejich realizátor schopen předem 

předpokládat.  

 

                                                 

37
 Holcr, K. a kol.: KRIMINOLÓGIA, 1. vydání, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, 2008, s. 180. 
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2. Prevence kriminality v České republice 

Po roce 1989 došlo k výrazné expanzi kriminality a bylo zřejmé, ţe 

trestněprávní prostředky ke kontrole kriminality stačit nebudou. V polovině roku 1991 

vydal k této problematice Československý helsinský výbor své stanovisko nazvané 

„Právo občanů na bezpečnost v právním státě“
38

. Toto stanovisko bylo přijato na 

základě několika expertíz, které vypracovali Oto Novotný, Václav Pavlíček, Lubomír 

Veleba, Otakar Osmančík, Miroslav Krčma, Kazimír Večerka a další experti. Ve 

stanovisku bylo poţadováno, aby při všech vládách (federální, české, slovenské) byly 

ustaveny Výbory prevence kriminality, jako jejich mezirezortní orgány a aby takové 

výbory byly ustaveny i při zastupitelstvech měst nejvíce ohroţených kriminalitou. Tyto 

výbory měly připravovat konkrétní programy prevence kriminality. Stát i státní orgány 

bohuţel k tomuto problému přistupovaly překvapivě liknavě. 

Aţ v roce 1993 rozhodla česká vláda ve svém usnesení č. 22/1993 zpracovat 

program sociální prevence a prevence kriminality a ke konci roku 1993 bylo usnesením 

vlády České republiky č. 617/1993 rozhodnuto o vytvoření Republikového výboru pro 

prevenci kriminality. Usnesením vlády České republiky č. 341 z 15. června 1994 byl 

poté schválen Program sociální prevence a prevence kriminality, který zhodnocoval 

aktuální stav a stanovoval východiska do roku 1996.  

Dalším z důleţitých usnesení bylo usnesení č. 137 z roku 1996, kdy byly 

poprvé uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci tohoto programu. 

Systém vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na preventivní účely byl 

schválen usnesením vlády České republiky č. 491 ze dne 25. září 1996.  

 

2.1. Tři základní úrovně systému prevence kriminality 

Způsob organizování
39

 prevence kriminality v České republice je uspořádán na 

třech základních úrovních: 

- na meziresortní úrovni - těţiště meziresortní spolupráce spočívá ve 

vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k tradiční neboli k obecné 

kriminalitě a také se zde realizuje koordinace preventivních činností 

                                                 

38
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 203. 

39
 Ministerstvo vnitra České republiky, O nás. /Prevence/. *on-line]. (20. 7. 2009). [cit. 2009-10-13]. 

Dostupné na WWW:<http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-169232.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>. 
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jednotlivých resortů, které jsou zastoupeny v Republikovém výboru pro 

prevenci kriminality, a podněcování nových aktivit, 

- na resortní úrovni – na této úrovni se realizují programy prevence 

kriminality, které vycházejí z věcné působnosti jednotlivých ministerstev, 

tyto programy obohacují „běţnou“ činnosti ministerstev o nové prvky a 

přístupy a v neposlední řadě také ovlivňují tvorbu příslušné legislativy, 

- na místní úrovni - do této úrovně jsou zapojeny orgány veřejné správy, 

policie, nevládní organizace a další instituce působící v obcích. Podstatou 

systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozloţení 

působnosti v oblastech sociální a situační prevence a to vţdy s ohledem na 

konkrétní místní situaci, na konkrétní potřeby i dané moţnosti. V rámci této 

úrovně jsou kaţdoročně na tyto programy vládou vyčleněny finanční 

prostředky ze státního rozpočtu. 

Koordinační roli vůči aktivitám na všech úrovních plní Republikový výbor 

pro prevenci kriminality. 

 

2.1.1. Republikový výbor pro prevenci kriminality 

Republikový výbor pro prevenci kriminality
40

 (dále jen Republikový výbor) je 

meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán, který je zřízený při Ministerstvu 

vnitra, řídí se statutem a jednacím řádem, který je schvalován vládou České republiky, 

má svůj plán činností a schází se zpravidla 1x měsíčně. Mezi hlavní úkoly 

Republikového výboru patří vytváření: 

- koncepce preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni 

a její konkretizace na úrovni místní,  

- koordinace činnosti příslušných ústředních orgánů státní správy,  

- spolupráce s občanskými iniciativními orgány a hnutími, církvemi a 

hromadnými sdělovacími prostředky v oblasti prevence kriminality,  

- iniciace činnosti v oblasti prevence kriminality,  

- podpora vzniku místních komisí prevence kriminality,  

                                                 

40
 Ministerstvo vnitra České republiky, O nás. /Republikový výbor pro prevenci kriminality/. *on-line]. 

(bez data udání). *cit. 2009-10-13+. Dostupné na WWW:<http://www.mvcr.cz/clanek/republikovy-
vybor-pro-prevenci-kriminality.aspx>. 
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- nese pověření k zpracování materiálů pro jednání vlády České republiky z 

oblasti prevence kriminality, 

- schvaluje ţádosti o dotace na projekty prevence kriminality předloţené 

městy, 

- dále také posuzuje účinnost preventivních programů a vládě předkládá 

zprávy o účinnosti prevence kriminality, která byla realizována na území 

České republiky. 

 

Republikový výbor má 19 členů, jeho předsedou je ministr vnitra, jeho 

výkonným místopředsedou je jeho 1. náměstek, do jehoţ gesce spadá oblast veřejného 

pořádku a bezpečnosti. Úkoly související s činností sekretariátu výboru plní Odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra.  

V Republikovém výboru je zastoupeno:  

- Ministerstvo financí,  

- Ministerstvo obrany,  

- Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbory rodinné politiky a sociálních 

sluţeb,  

- Ministerstvo pro místní rozvoj,  

- Ministerstvo spravedlnosti,  

- Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy,  

- Ministerstvo vnitra,  

- Ministerstvo zdravotnictví,  

- Nejvyšší státní zastupitelství,  

- Policejní prezidium,  

- Generální ředitelství vězeňské sluţby,  

- Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  

- Probační a mediační sluţba,  

- Rada vlády České republiky pro záleţitosti romské komunity,  

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

- a Soudcovská unie České republiky.  

Jako poradní orgán Republikového výboru byla zřízena Komise pro výběr 

projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního 

rozpočtu. Výsledkem této meziresortní spolupráce je snaha vybudovat systém prevence 
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kriminality, který se opírá o resortní preventivní programy, programy prevence 

kriminality na úrovni krajů a měst, aktivity Policie České republiky, nestátních 

neziskových organizací i podnikatelských subjektů.  

„Vychází se tedy z myšlenky, ţe problémy s kriminalitou mohou a musí být 

řešeny především v tom prostředí, kde vznikají, a ţe základní podmínkou účinnosti 

preventivní činnosti je její konkrétnost.“
41

 Tato koncepce kriminální prevence je 

pochopitelná, pochopitelná je i její orientace především na pouliční kriminalitu, na 

krádeţe vloupáním a některé jiné formy obecné kriminality, na které je veřejnost zvlášť 

citlivá a má z ní největší strach. Při správném postupu se proto mohou výsledky 

takových kriminálně-preventivních aktivit dostavit poměrně rychle a mohou být 

zřetelné. Na druhé straně je ovšem nutné zmínit, ţe popsané zaměření kriminální 

prevence vykazuje určitou jednostrannost a ponechává stranou např. kriminalitu 

hospodářskou finanční a ekologickou. Příčiny kriminality jsou na všech úrovních, jak 

mikrostruktury, tak mezostruktury i makrostruktury společnosti, nejsou tedy 

koncentrovány pouze v místních společenstvích.  

 

2.1.1.1. Strategie prevence kriminality 

Preventivní politika České republiky byla poprvé formulována ve vládou 

schválené Strategii prevence kriminality na léta 1997 – 2000, jde o usnesení vlády ze 

dne 9. dubna 1997 č. 209. Na základě jejího vyhodnocení a aktuálních trendů vývoje 

trestné činnosti byly potom schváleny další strategie: Strategie prevence kriminality na 

léta 2001 – 2003, Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007 (specifickou 

oblastí v těchto letech bylo zvyšování bezpečnosti silničního provozu) a Strategie 

prevence kriminality na léta 2008 – 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41
 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, Aspi, a.s., Praha, 2008, s. 204. 
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Strategie prevence kriminality na léta 2008 – 2011
 
 

Současnou strategii prevence kriminality
42

 schválila vláda České republiky 

svým usnesením č. 1150 ze dne 15. října 2007. Strategii prevence kriminality na léta 

2008 aţ 2011 (dále jen Strategie) je obsaţena v čl. III. materiálu č. j. 1466/07. Strategie 

pokračuje a navazuje na předcházející strategie, jejím cílem je dále zvyšovat pocit 

bezpečí občanů a sniţovat míru a závaţnost trestné činnosti. Vláda v ní definuje 

základní priority, principy a okruhy prevence kriminality a představuje doporučený 

rámec pro tvorbu a uskutečňování strategií prevence kriminality všech článků veřejné 

správy na úrovni ústředních správních úřadů, krajů a obcí. 

Strategie je koncipována na základě současné situace v oblasti kriminality
43

, 

vychází z nejnovějších poznatků vědeckých výzkumů a domácích i zahraničních 

zkušeností.  

 

Priority 

Priority spočívají ve sniţování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci 

kriminálně rizikových sociálně neţádoucích jevů, v omezování příleţitostí k páchání 

trestné činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, ţe bude dopaden, a v informování 

občanů o legálních moţnostech ochrany před trestnou činností. 

 

Cílové skupiny 

Cílovými skupinami, kterým je v rámci této Strategie věnována zvýšená 

pozornost, je především mládeţ ohroţená sociálně neţádoucími jevy nebo mládeţ jiţ s 

kriminální zkušeností, dále také prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně 

vyloučené komunity. Důraz je kladen na plošné zavádění Systému včasné intervence a 

týmů pro mládeţ, jako významného nástroje sniţování trestné činnosti mládeţe a na 

legislativní ukotvení prevence kriminality v českém právním řádu. 

 

 

 

                                                 

42
 Ministerstvo vnitra České republiky, O nás. /Programy prevence kriminality, Strategie prevence 

kriminality na léta 2008 až 2011/. *on-line]. (16. 10. 2007). [cit. 2009-10-16+. Dostupné na 
WWW:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
>. 

43
 Údaje o trestné činnosti čerpány ze Zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území České republiky v roce 2005 a 2006. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
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Specifické cíle Strategie jsou následující: 

- fungující a stabilní systém prevence kriminality na všech úrovních veřejné 

správy, 

- posílení kompetencí krajů a obcí při plánování a realizaci preventivních 

opatření, 

- systematická partnerská spolupráce mezi příslušnými orgány na všech 

úrovních veřejné správy, 

- profesní stabilizace kvalifikovaných manaţerů prevence kriminality na 

úrovni krajů a měst, kteří budou vybaveni potřebnými kompetencemi, 

- profesní stabilizace kvalifikovaných pracovníků Policie České republiky a 

obecní policie v oblasti prevence kriminality, 

- zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů a obcí a 

evropských fondů na realizaci úkolů vyplývajících ze Strategie, 

- zapojování širokého spektra subjektů do preventivních programů, do jejich 

přípravy, organizace a zabezpečení. 

 

Základní principy Strategie jsou následující: 

- Strategie je východiskem pro zpracování koncepčních materiálů
44

 v oblasti 

prevence kriminality na úrovni krajů i měst, 

- tvorba a realizace preventivních programů vychází z analýz bezpečnostní 

situace na všech úrovních veřejné správy a reflektuje podmínky praxe a 

potřeby veřejnosti, 

- těţiště preventivních aktivit je na praktické úrovni, 

- administrativní zásahy z centra jsou minimální; centrální orgány plní úlohu 

koncepční, legislativní, metodickou, informační a částečně ekonomicko-

podpůrnou, 

- v preventivních programech se spojuje prvek profesionální a laický, 

- úspěšnost realizovaných aktivit je podmíněna srozumitelným vymezením 

rolí a kompetencí, partnerskou spoluprácí a výměnou informací včetně 

veřejné podpory a informovanosti, 

                                                 

44
 Na úrovni krajů a obcí může být oblast bezpečnosti občanů a prevence kriminality součástí 

komunitních plánů (střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb), pokud sociální služby slouží k 
tomuto účelu. 
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- Policie České republiky spolupracuje na vytváření preventivních programů, 

a to zejména v oblasti informační, analytické a vyhodnocovací, její role se 

posiluje i při realizaci praktických preventivních opatření, zejména na místní 

úrovni. 

 

Úrovně prevence 

Základní systém prevence kriminality dle Strategie je i nadále členěn do tří 

základních úrovní - republikové, krajské a městské.  

Hlavním úkolem republikové úrovně prevence kriminality je koordinovat 

preventivní aktivity jednotlivých článků systému (resortní, krajské a městské), 

zkvalitňovat systém prevence po stránce personální, metodické a informační, 

zabezpečovat realizaci meziresortních a celorepublikových projektů a vytvářet 

podmínky pro finanční zabezpečení realizace úkolů vyplývajících ze strategií prevence 

kriminality. Republiková úroveň prevence kriminality tedy umoţňuje ústředním 

orgánům státní správy a dalším členům Republikového výboru realizovat meziresortní a 

víceoborové preventivní aktivity, které z různých důvodů není moţné uskutečnit pouze 

v rámci jednotlivých resortních programů, nebo na niţší úrovni, vytváří pak prostor pro 

realizaci nových projektů, které reagují na aktuální vývoj v oblasti výskytu sociálně 

neţádoucích jevů a trestné činnosti. I v letech 2008 – 2011 plní koordinační roli vůči 

aktivitám na všech úrovních i nadále Republikový výbor. 

Systém prevence kriminality realizovaný na krajské a městské úrovni spojuje 

při zajišťování oblasti veřejného pořádku státní správu, samosprávu včetně obecních 

policií, Policii České republiky, nestátní neziskové organizace, komerční subjekty a 

občany. Krajská úroveň umoţňuje vyuţívat nové mechanismy komunikace a spolupráce 

a nalézat optimální rozdělení rolí v oblasti prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti. 

V rámci celého systému prevence kriminality je posílena koordinační a 

metodická role krajů
45

 vůči obcím spadajícím do jejich územní působnosti, městskou 

úroveň tvoří velká města (města nad 25 tisíc obyvatel), která mají moţnost, za splnění 

stanovených podmínek, čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu na prevenci 

kriminality po dobu trvání Strategie. 

                                                 

45
 Takovým způsobem, aby nedošlo k narušení samostatné působnosti krajů ani obcí a při dodržení 

platné legislativy. 
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Na krajské i městské úrovni mají být na konci roku 2011 zpracovány 

bezpečnostní analýzy a na jejich základě budou formulovány příslušné koncepce 

prevence kriminality i do dalších let.  

Při realizaci preventivních opatření kraje a obce vţdy musí postupovat v 

souladu s hlavními cíli, principy a postupy stanovenými Strategií a musí vţdy 

zohledňovat místní podmínky a potřeby. 

 

Legislativní zakotvení prevence kriminality 

Samostatný pojem prevence doposud v platných právních normách nenajdeme. 

K dalšímu rozvoji systému prevence kriminality v letech 2008 – 2011 byly i jsou 

ţádoucí legislativní snahy o zakotvení prevence kriminality, Strategie si tento cíl 

stanovila jako jeden ze svých hlavních úkolů. 
46

 

 

2.1.2. Organizace prevence kriminality na úrovni ústředních orgánů státní správy 

Jak jsem jiţ výše zmínila odpovědnost za organizaci a vůbec fungování 

systému prevence kriminality nese v České republice (od roku 1994) mezirezortní orgán 

Republikový výbor pro prevenci kriminality (jinak samozřejmě platí, ţe odpovědnost za 

tvorbu a naplňování tzv. národní preventivní politiky nese vláda České republiky). Dále 

tento orgán také zajišťuje uskutečňování mezinárodní spolupráce v oblasti prevence 

kriminality. 

Na úrovni ústředních orgánů státní správy je prevence kriminality pak 

realizována preventivními programy resortů zastoupených v Republikovém výboru pro 

prevenci kriminality. Protoţe se ve zvláštní části své diplomové práce budu podrobněji 

věnovat tématu drog, drogových závislostí a drogové prevenci a v závěru představím 

tzv. pilotní projekt „Komplexního programu prevence sociálně neţádoucích jevů na 

základních školách“, který byl uskutečněn ve spolupráci preventivně informační 

skupiny Okresního ředitelství Policie České republiky v Českých Budějovicích s 

Odborem metodiky a prevence Národní protidrogové centrály sluţby kriminální policie 

a vyšetřování Policie České republiky v Praze, budu se nadále věnovat preventivní 

činnosti pouze dvou ústředních orgánů. V obecné části své diplomové práce 

z ústředních orgánů státní správy podrobněji představím preventivní činnost 

                                                 

46
 Zevrubnější výklad problematiky legislativní zakotvení prevence je obsažen v II. Obecná část, kapitola 

2.3. Legislativní vymezení prevence. 
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Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

České republiky. Dle mého mínění jde o nejdůleţitější instituce, které se programům 

prevence kriminality na ústřední úrovni věnují. 

 

2.1.2.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Koordinací všeobecné primární prevence u dětí a mládeţe včetně prevence 

uţívání drog u dětí a mládeţe je pověřeno Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(dále jen ministerstvo). Hlavním dokumentem v této oblasti je Strategie prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství, mládeže 

a tělovýchovy na příslušná období. V tomto materiálu jsou stanoveny hlavní cíle a 

aktivity, které mají být v rámci této oblasti realizovány. 

V oblasti prevence má tedy ministerstvo zcela specifické a nezastupitelné 

místo, mezi její hlavní činnosti patří především následující aktivity:
47

 

- koordinuje a dozírá na činnosti, které jsou realizovány v oblasti specifické 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe v působnosti resortu 

školství, mládeţe a tělovýchovy, 

- zpracovává metodické, koncepční a další materiály související 

s problematikou specifické primární prevence rizikového chování, 

- připravuje materiály legislativní povahy výše zmíněné problematiky a 

průběţně plní úkoly, které vyplývající z vládních usnesení, strategií a 

koncepcí a z nich vyplývajících akčních plánů jednotlivých resortů, 

- v oblasti dotační politiky připravuje, vyhlašuje a administruje dotační 

programy v oblasti specifické primární prevence rizikového chování, dále 

provádí průběţné a následné řídící kontroly, vyhodnocení a kontrolu 

činnosti dotovaných subjektů, 

- provádí spolupráci, koordinaci a organizaci pracovních setkání s krajskými 

školskými koordinátory prevence, metodiky prevence v oblasti primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeţe, 

- dále na základě analýz a realizovaných evaluací přijímá opatření k efektivní 

primární prevenci. 

                                                 

47
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sociální programy. /Prevence rizikového chování/. *on-

line+. (bez data udání). *cit. 2009-11-02+. Dostupné na WWW:<http://www.msmt.cz/socialni-
programy/prevence>. 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence
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V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády č. 

549/2003 o posílení národní protidrogové politiky pověřeno koordinací primární 

protidrogové prevence u dětí a mládeţe na meziresortní úrovni. Tato skutečnost je dána 

především počtem ţáků a studentů vzdělávajících se ve školách a délkou působení 

školního prostředí. 

Na horizontální úrovni ministerstvo aktivně spolupracuje s věcně příslušnými 

resorty (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, ministerstvo obrany), nadresortními orgány (Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky při Úřadu vlády a Republikový výbor prevence kriminality při 

ministerstvu vnitra). Dále ministerstvo spolupracuje s ostatní přímo ministerstvem 

řízenými organizace (Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Výzkumný 

ústav pedagogický, Národní ústav odborného vzdělávání, Ústav pro informace ve 

vzdělávání, Antidopingový výbor), s nestátními neziskovými organizacemi a 

s vysokými školami a dalšími organizacemi zabývajícími se předmětnou problematikou. 

V roce 2010 by měla být mezirezortní spolupráce rozšířena o ministerstvo financí a 

ministerstvo spravedlnosti. 

Na vertikální úrovni ministerstvo metodicky vede a koordinuje síť 

koordinátorů, tvořenou krajskými školskými koordinátory prevence (pracovníci odborů 

školství, mládeţe a tělovýchovy krajských úřadů), metodiky prevence (pracovníci 

pedagogicko-psychologických poraden) a školními metodiky prevence (vybraní 

pedagogové ve školách a školských zařízeních).  

 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v 

působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky na období 2009-2012 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti 

resortu školství na období 2009 - 2012
48

 (dále jen Strategie) vychází ze závěrů 

pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky 

prevence, z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi nadresortních orgánů a ze 

zkušeností s naplňováním koncepcí prevence zneuţívání návykových látek a dalších 

                                                 

48
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sociální programy. /Strategie prevence rizikových 

projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012/. [on-line]. (7. 4. 
2009). [cit. 2009-11-02+. Dostupné na WWW:<http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-
prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a>. 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a
http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a
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rizikových projevů chování u dětí a mládeţe na období 1998 – 2000, 2001 – 2004 a 

2005 – 2008. 

Strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou 

knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením vlády České 

republiky č. 1305 o Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 – 2009, 

s Usnesením vlády ČR č. 393 ke Strategii prevence kriminality na léta 2005 – 2008 a 

dokumentem Světové zdravotnické organizace Evropské zdraví 21 – Cíl 12 a 

s Usnesením vlády č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.  

Konkretizace a harmonogram plnění jednotlivých cílů (krátkodobých, 

střednědobých i dlouhodobých), které jsou obsaţeny ve Strategii a následně jsou 

rozpracovány v Akčním plánu ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na příslušné 

období. 

 

Dlouhodobé cíle Strategie 

Mezi základní dlouhodobé cíle Strategie patří především snahy o: 

- provázanost systému resortu školství se systémy ostatních věcně příslušných 

resortů, 

- efektivní spolupráci na meziresortní a mezinárodní úrovni v oblasti primární 

prevence rizikových projevů chování dětí a mládeţe, 

- jednotný systém koordinace činností v oblasti primární prevence na 

horizontální i vertikální úrovni, 

- funkční informační systém pro realizaci preventivního působení, 

- vytvoření jednotného systému propojení primární a sekundární prevence, 

- větší podporu vzdělávání a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti 

prevence, 

- vytvoření efektivního systému akreditací vzdělávacích programů v oblasti 

primární prevence, 

- rozšíření certifikací na komplexní škálu programů primární prevence a 

evaluace certifikačního procesu, 

- podpora vícezdrojového a víceletého financování projektů primární 

prevence a včasné intervence, 

- navýšení objemu finančních prostředků v oblasti preventivních aktivit, 
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- propojení aktivit metodických a kontrolních sloţek v rámci primární 

prevence (efektivní spolupráce ministerstva s Českou školní inspekcí v dané 

oblasti) 

 

Minimální preventivní program 

Základním nástrojem pro realizaci prevence ve školách je minimální 

preventivní program
49

 (MPP), který je pro školy závazný, rámcově jej definuje 

ministerstvo a podléhá kontrole České školní inspekce.  

MPP je zaměřen na podporu zdravého ţivotního stylu a prevenci všech forem 

rizikového chování včetně prevence uţívání návykových látek. Jeho realizaci na škole 

zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími pedagogy. Součástí MPP je i 

práce s rodiči a vzdělávání pedagogů. Školy realizují tento program samy nebo ho 

doplňují o programy externích subjektů včetně nestátních neziskových organizací.  

O tom, jaké typy programů jsou v rámci MPP realizovány, vypovídá struktura 

projektů podpořených v roce 2008 ministerstvem v rámci dotačního Programu I.
 50

 

V roce 2008 bylo podpořeno celkem 234 projektů s více neţ 500 programy, 

nejčastějším typem podpořených programů byly adaptační kurzy (48 %), záţitkové 

programy (10 %) a jednorázové přednášky, besedy a semináře (4 %). Ve 43 % případů 

šlo o programy realizované v rámci školní výuky, ve 45 % o programy realizované 

mimo školní docházku. Osloveno bylo celkem cca 12 300 osob, z toho 92 % ţáků a 8 % 

dospělých, převáţně pedagogů, školních metodiků prevence a výchovných poradců. 

Preventivní programy na školách jsou často (spolu)realizovány nestátními neziskovými 

organizacemi. Ze všech protidrogových projektů, kterých se realizovalo 154 a kterým 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky poskytla dotace na rok 2008, 

realizovalo další aktivity v oblasti prevence 35 projektů - 25 z nich uvedlo v závěrečné 

zprávě realizované výkony. Programy prevence prováděla, podobně jako v minulých 

letech, nejčastěji tzv. centra prevence (17 programů) a v 11 případech se jednalo o 

aktivity nízkoprahových programů, tj. kontaktních center a terénních programů. V rámci 

                                                 

49
 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno. /Minimální preventivní program/. *on-line]. (bez data 

udání). *cit. 2009-11-02]. Dostupné na WWW:<http://www.poradenskecentrum.cz/mpp.php>. 
50

 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, Praha, Národní monitorovací 
středisko pro drogy a drogové závislosti, 2009, s. 21. 

 Výroční zpráva dostupná na WWW:  <http://www.drogy-
info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_20
08>. 

 

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
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školní docházky bylo realizováno celkem 17 030 výkonů (bloků, besed, interaktivních 

seminářů, konzultací, intervencí, pobytových akcí atd.) a bylo kontaktováno 120 673 

osob. Mimo školní docházku bylo v rámci indikované prevence, edukačních aktivit a 

informačního servisu provedeno celkem 9755 výkonů a kontaktováno 6422 osob. 

Tyto údaje, jsem čerpala z Výroční zprávy Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti pro rok 2008, dle mého mínění je bohuţel však 

jejich konkrétní informační hodnota přinejmenším sporná.  

 

2.1.2.2. Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen ministerstvo) je ústředním 

orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci 

vnitřního pořádku a bezpečnosti. Z tohoto vymezení vyplývá, ţe je kompetentní i ve 

věcech prevence kriminality.  

V rámci ministerstva působí Odbor prevence kriminality, který plní důleţitou 

funkci při tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality a zároveň plní funkci 

sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality, a dále Odbor 

bezpečnostní politiky, který je věcným gestorem problematiky drog a je tedy 

odpovědný za drogovou prevenci v rámci ministerstva.
51

 Odbor prevence kriminality 

určuje Strategii prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. 

Pod působnost ministerstva spadá i Policie České republiky. V rámci Policie 

České republiky působí Policejní prezidium v čele s policejním prezidentem. 

Organizační strukturu dále tvoří krajská ředitelství Policie České republiky a jejich 

územní odbory (bývalá okresní ředitelství Policie České republiky). V rámci této 

struktury má významné místo sluţba kriminální policie a vyšetřování, která plní úkoly 

v rámci odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti. Významné postavení 

mají policejní útvary s celostátní působností, mezi které patří i Národní protidrogová 

centrála.
52

 

V rámci Policejního prezídia České republiky působí Kancelář policejního 

prezidenta, která plní funkci sekretariátu policejního prezidenta a pod ni je organizačně 

začleněn Preventivně informační odbor, který, kromě ostatních povinností, připravuje 

                                                 

51
 Zevrubněji o organizační struktura Ministerstva vnitra dostupná na 

WWW:<http://www.mvcr.cz/clanek/organizacni-struktura-217495.aspx>. 
52

 Zevrubněji o organizační struktuře Policie České republiky dostupná na 
WWW:<http://www.policie.cz/soubor/galerie-soubory-organizacni-schema-pcr.aspx>. 
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i preventivně výchovné akce. Policejní prezidium České republiky je odpovědné za 

Strategie prevence kriminality Policie České republiky. Pod Preventivně informačním 

odborem (Policejního prezidia České republiky) v rámci krajů působí Preventivně 

informační oddělení (PIO), na úrovni územních odborů pak vyvíjejí činnost 

Preventivně informační skupiny (PIS).  

V PIO jsou kromě vedoucího zařazeni další dva policisté - tisková mluvčí, 

která zároveň metodicky odpovídá za vyřizování ţádostí podle zákona 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím a krajská koordinátorka prevence kriminality, 

která je členkou Metodické rady prevence kriminality jako poradního orgánu 

policejního prezidenta.  

Pracovníci PIS v rámci své činnosti v oblasti prevence kriminality spolupracují 

s policisty zařazenými na územních odborech, přičemţ preventista zařazený v PIS je 

koordinátorem preventivní činnosti v okrese. Hlavním úkolem preventistů v rámci PIS 

jsou především takové aktivity, které přibliţují práci policie veřejnosti. Pořádají 

například besedy zaměřené na prevenci trestné činnosti a podílejí se spolu s dalšími 

subjekty na vytváření a realizaci dílčích projektů prevence kriminality v daném regionu. 

Tato jejich činnost je zcela jistě velice pozitivním přínosem v rámci prevence 

kriminality, jelikoţ policista vystupuje ve škole a školských zařízeních jako odborník a 

ţáky i pedagogy můţe být vnímán jako velmi atraktivní a ţádaný prvek ve výuce. Cílem 

působení policejních preventistů je navozovat vzájemnou důvěru, seznamovat děti s 

činností policie a jejími pravomocemi, poukázat na kriminogenní faktory ve společnosti 

ovlivňující chování jedince, formovat jejich postoje, poskytovat ţákům relevantní 

informace a zvyšováním právního vědomí tak přispívat ke sníţení kriminality. 
53

 

V oblasti potírání drogové trestné činnosti má pak významné místo Národní 

protidrogová centrála (NPC). Jde o útvar Policie České republiky s celorepublikovou 

působností, který se skládá ze dvou výkonných odborů dislokovaných v Praze a šesti 

expozitur (v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a 

Ostravě). Kromě úkolů, které NPC plní v rámci trestního řízení (vyhledávání a 

vyšetřování závaţné organizované a mezinárodní drogové trestné činnost), reprezentuje 

a zastupuje policii mimo resort, spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci 

                                                 

53 Činnost preventivně informačních skupin vymezuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 57 ze 
dne 3. dubna 2002, kterým se stanoví zásady preventivní činnosti Policie České republiky. 

Preventisté, ale samozřejmě nejsou jediní policisté, které legislativa zavazuje k prevenci.  
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protidrogové politiky a dalšími ústředními orgány státní správy. V rámci NPC působí 

Odbor metodiky a prevence.
54

 

   

Policie České republiky a policejní prevence kriminality 

Často si laická veřejnost a občas i lidé na odborných postech myslí, ţe 

prevence nepatří do kompetence resortu ministerstva vnitra a uţ vůbec ne do úkolů 

policie. Následujícími skutečnosti, které představím v tomto oddíle, doloţím, ţe Policie 

České republiky zaujímá v rámci prevence kriminality zcela specifické a nezastupitelné 

místo a ţe je na poli prevence velmi důleţitá. Legitimitu policejní prevence dle mého 

názoru potvrdil i zákonodárce v novém zákoně o Policii České republiky, kdy se 

přiklonil k myšlence, ţe úkolem policie je i preventivní činnost. 
55

  

 

Represivní a preventivní role 

Role policie ve společnosti je stále chápána spíše jako represivní. Represivní 

(represe z lat. reprimó, repressi - potlačit) znamená uplatňující násilí či donucovací a 

potlačovací. Oproti tomu preventivní role (prevence z lat. praeventus - zákrok předem) 

je v širším kontextu chápána jako předcházení něčemu či ochrana proti něčemu. 

Ve vztahu ke společnosti mluvíme o předcházení sociálně-neţádoucím jevům, 

tedy nepravostem, kterým se společnost musí bránit. Prevencí v tomto smyslu 

rozumíme prevenci primární a to v celé šíři sociálně neţádoucích jevů, ke kterým se 

práce policie vztahuje. Zvláštní důraz je potom kladen na prevenci kriminality, 

drogových závislostí a prevenci viktimnosti.  

Na první pohled se zdají být tyto dvě funkce, tedy funkce represivní a 

preventivní, neslučitelné. Názory a argumenty mohou být takové, ţe ten, kdo trestá a 

pouţívá k tomu násilí, můţe jen těţko před něčím varovat; ţe síla a vyuţití moci nikdy 

nebudí důvěru a přirozenou autoritu; ţe by policie neměla působit preventivně, protoţe 

na to jsou vyškoleni a odborně vzděláni jiní profesionálové a určeny jiné instituce. 

Tento pohled tedy připouští maximálně preventivní roli trestu. 

                                                 

54
 Zevrubnější výklad o činnosti Národní protidrogové centrály je obsažen ve III. Zvláštní části, kapitole 

3.4. Národní protidrogová centrála. 
55

 Preventivní činnost spatřuji v § 2 zákona č. 273 / 2008 Sb. o Policii České republiky ze dne 17. 
července 2008 : “Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a 
veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 
úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu“. 
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Druhý pohled, ke kterému se přikláním, staví prevenci jako nedílnou součást 

represe. Argumenty, které mohou tento pohled legitimovat a být konkurující výše 

uvedeným tezím, jsou dle mého mínění naprosto zřejmé: kdo se setkává se zlem, dokáţe 

před ním nejúčinněji varovat; samotná ochrana majetku a bezpečnosti občanů spočívá i 

v předcházení ohroţujícím událostem. 

Neprávem opomíjenou rovinou preventivního působení policie je také samotné 

setkávání s policisty. Pokud se například mladistvý provinilec setká s osobností, která 

na něj zapůsobí svým solidním vystupováním, dá se předpokládat, ţe moţná snaha o 

ztotoţnění se a identifikaci sehraje svou kladnou roli. Je důleţité si uvědomit, ţe policie 

má ve svých rukou určitou moc a záleţí na jejím zuţitkování a nasměrování. Slovo 

někoho, kdo tuto moc představuje, má zkušenost a staví se do role protivení se zlu, bude 

mít nepochybně svou silnou váhu na úseku prevence sociálně neţádoucích jevů u dětí a 

mládeţe. 

V rámci Policie České republiky se můţeme setkat se třemi základními 

skupinami specialistů na jednotlivé druhy kriminality. Specialisté na trestnou činnost 

páchanou mládeží a trestnou činnost páchanou na mládeži - tito policisté jsou 

zařazeni na odborech obecné kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování. 

Centrální celorepublikovou úroveň představují specialisté na pracovišti Policejního 

prezidia České republiky, dalšími úrovněmi jsou krajská pracoviště a pracoviště 

územních odborů při krajských ředitelstvích Policie České republiky. Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 169/2009 z 28. prosince 2009 o činnosti na úseku mládeţe, 

ukládá specialistům na všech úrovních zaměřovat se na prevenci kriminality dětí a 

mládeţe. V rámci předcházení a odhalování trestné činnosti na problematice mládeţe 

potom spolupracují tito specialisté s ostatními orgány činnými v trestním řízení, 

s orgány sociálně-právní ochrany dětí a s Probační a mediační sluţbou, dalšími 

subjekty, které se podílejí na ochraně, výchově a vzdělávání mládeţe a péči o ni 

(ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, školy, školská a zdravotnická zařízení a 

další subjekty státní i nestátní sféry působící v oblasti péče o mládeţ), s orgány obecní 

policie. Specialisté na extremismus - i těmto kriminalistům specializujícím se na boj s 

extremismem dává pokyn policejního prezidenta č. 110 ze dne 20. srpna 2009, o 

činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí, za povinnost preventivní aktivity. 

Zvláště v současné době se tato problematika stává velice aktuální a je nutné jí věnovat 

zvláštní pozornost. Specialisté na drogovou problematiku - úkoly kriminalistů 

specializujících se na drogovou problematiku na všech úrovních, tzn. na úrovni 
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celorepublikové, krajské a i na úrovni územních odborů jsou dány závazným pokynem 

policejního prezidenta č. 55 ze dne 29. května 2009, kterým se upravuje činnost Policie 

České republiky v souvislosti s drogovou kriminalitou. Národní protidrogová centrála se 

podle tohoto pokynu podílí na projektech prevence drogové kriminality a navrhuje 

celorepubliková preventivní opatření. Tyto aktivity vychází ze systémového řešení 

protidrogové problematiky Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejíţ 

činnost je pak dále zajišťována sekretariátem Republikového výboru pro prevenci 

kriminality. Klíčovým dokumentem je Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2005 - 2009. Hlavní prioritou při řešení uţívání drog v České republice podle 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 byla ochrana veřejného 

zdraví. 

 

2.1.3. Místní programy prevence kriminality 

V roce 1996 byly poprvé na prevenci kriminality vyčleněny finanční 

prostředky (150 mil. Kč) v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu a 

hlavním pilířem preventivní činnosti se stal Program prevence kriminality na místní 

úrovni, který je realizován samosprávami obcí za přispění státní účelové dotace.
56

  

V letech 1996 aţ 2003 byly realizovány programy „Komplexního 

součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni“, zpočátku pouze ve 

větších městech s počtem obyvatel nad 30 tisíc, od roku 1999 dochází k této realizaci i v 

menších městech. 

Během let 1996 aţ 2000 bylo postupně do těchto Komplexních programů 

prevence kriminality na místní úrovni začleněno 66 měst České republiky zatíţených 

vysokou mírou trestné činnosti. Celkově bylo finančně podpořeno na 1500 dílčích 

projektů z oblasti sociální prevence, situační prevence a informování občanů o 

moţnostech ochrany před trestnou činností realizovaných občanskými sdruţeními, 

charitativními organizacemi, školskými zařízeními, státní správou i samosprávou a také 

Policií České republiky a obecnou (městskou) policií.
57

 

                                                 

56
 Ministerstvo vnitra České republiky, O nás. /Programy prevence kriminality, Strategie prevence 

kriminality na léta 2008 až 2011/. [on-line]. (16. 10. 2007). [cit. 2009-11-18+. Dostupné na 
WWW:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
>.  

57
  Zapletal, J. a kol.: PREVENCE KRIMINALITY, 1. vydání, Policejní akademie ČR, Praha, 2000, s. 14. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/strategie1016/strategie3.pdf
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Od roku 2004 do současnosti je realizován tzv. Program prevence na místní 

úrovni - PARTNERSTVÍ
58

 (oficiální název od roku 2005; dále jen Program 

PARTNERSTVÍ), který tedy představuje inovaci předcházejícího Komplexního 

součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni. 

Program PARTNERSTVÍ umoţňuje podporovat preventivní aktivity i 

v malých obcích, kde počet obyvatel nehraje roli, klíčový je rozsah bezpečnostního 

problému. Od roku 2006 se do realizace tohoto programu zapojily také kraje. 

„Komunitní a lokální kriminální prevence musí být především záleţitostí 

místních úřadů, místních institucí a místních občanů.“
59

 V současných letech si tuto 

skutečnost uvědomily některá města a obce a jsou v prevenci kriminality zvlášť aktivní. 

Zejména ve větších městech kriminalita a strach z ní patří k problému, kterému je nutné 

věnovat zvláštní a pečlivou pozornost, můţeme tvrdit, ţe kriminalita dosahuje vyšších 

hodnot především ve větších městech. Je to dáno tím, ţe vysoká koncentrace 

obyvatelstva ve městech oslabuje přirozenou sociální kontrolu, ať uţ formální nebo 

neformální. Příčina tohoto jevu spočívá zejména ve značné anonymitě mezilidských 

vztahů, kde např. na sídlištích lidé často neznají ani své sousedy, ve vysoké mobilitě 

obyvatelstva a daleko větších moţnostech a příleţitostech k páchání trestných činů. 

Úloha Republikového výboru pro prevenci kriminality v rámci místní úrovně je 

taková, ţe iniciuje rozvoj kriminální prevence ve městech a lokalitách, které jsou 

enormně ohroţeny kriminalitou, dále také poskytuje místních úřadům a institucím 

metodickou pomoc, schvaluje účelové dotace ze státního rozpočtu a v neposlední řadě 

také následně preventivní programy hodnotí a sleduje jejich účinnost. 

Programy na místní úrovni jsou závislé na komunální politice dané obce či 

města. Na počátku musí dojít k zásadnímu politickému rozhodnutí obecního či 

městského zastupitelstva věnovat se systematicky a především dlouhodobě rozvoji 

komunitní kriminální prevenci. Poté by měl být v rámci výběrového řízení zvolen 

manažer preventivního programu, který by měl být vybrán s maximální pozorností, 

neboť tato funkce je pro úspěšné zvládnutí preventivního programu zcela zásadní. 

Výběr vhodné osobnosti je obtíţný, protoţe je to právě manaţer, který hraje důleţitou 

roli při vlastní přípravě preventivního programu, při jeho realizaci i při jeho průběţném 

vyhodnocování. Manaţer by se měl orientovat v celé řadě společenskovědních disciplín, 
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za všech okolností by si měl zachovat potřebnou nestrannost a objektivitu, svým 

racionálním, důsledným a především taktickým přístupem by si měl být schopen 

vydobýt potřebnou autoritu. 

Další důleţitou institucí v rámci prevence kriminality na místní úrovni je 

Komise pro prevenci kriminality, která se zřizuje při městském či obecním úřadě. 

Komise by měla být sloţena z představitelů jak státních, tak nestátních institucí, které 

v dané lokalitě významně participují na prevenci kriminality a v ideálním případě by 

měla být ještě doplněna i o kvalifikované odborníky. 

 Základem pro správné zaměření preventivních aktivit v dané lokalitě má být 

tedy tzv. program PARTNERSTVÍ, který můţe zahrnovat i několik desítek dílčích 

projektů. Je orientován na cílené aktivity sociálního a situačního charakteru, které 

vycházejí z konkrétních lokálních podmínek dané obce či města. Hlavní ideou programu 

je partnerství a orientace na řešení bezpečnostních problémů komunity. Cílem programu 

je potom i podněcování a vytváření pozorných sousedských vztahů, které také přispívají 

ke vzniku bezpečného prostředí. Na programu má participovat co nejširší spektrum 

institucí veřejné správy, policie, nestátních a charitativních organizací, podnikatelských 

subjektů i občanů samotných. Realizátoři těchto jednotlivých dílčích projektů jsou do 

jisté míry koordinováni obcí či městem, komisí a manaţerem, mezi sebou mají 

rozděleny úkoly a specializují se na určité činnosti.  

Příprava preventivního programu a dílčích projektů je nejnáročnější etapou, je 

jí potřeba věnovat dostatek času, energie i finančních prostředků. Pokud dojde 

k podcenění této etapy, setkávají se často programy či jednotlivé projekty s 

dílčími neúspěchy, které mnohdy vygradují i ve ztroskotání celého projektu. Příprava 

zahrnuje shromaţďování potřebného mnoţství informací a jejich důslednou analýzu, 

v tomto ohledu hovoříme o jakémsi „bezpečnostních auditu“, který má čtyři části: 

1) Analýza kriminality a jiných souvisejících sociálně-neţádoucích jevů 

v místě, jejich stavu a dynamiky; zejména jde o zjištění, kdy, kde a jak je 

trestná činnost páchaná a kdo ji páchá. Analýza můţe vyústit ve zjištění 

konkrétních městských kriminogenních zón i některých etiologických 

souvislostí. Velice uţitečnou pomůckou v rámci analýzy můţe být 

zpracovaná kriminální mapa města – z hlediska místa činu i bydliště 

pachatele. 

2) Výzkum veřejného mínění; výzkum veřejného mínění musí být zaměřený 

na názory občanů, co by mělo město podniknout ke zlepšení jejich 
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bezpečnosti, dále by měl být zjištěn stupeň pocitu strachu z kriminality a 

celková úroveň vnímání pocitu bezpečnosti občanů. Výzkum by měl 

pojmout i viktimologická hlediska a zejména upřesnit představu o skryté 

(latentní, neohlášené) části kriminality. 

3) Sociální a demografická charakteristika a analýza města; tato 

charakteristika se týká především věkového sloţení obyvatelstva, jeho 

rozloţení podle pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, majetkových poměrů, 

rozvodovosti, zdravotních statistik a z dokumentů státní správy a 

samosprávy. 

4) Přehled místních institucí; tento přehled prezentuje instituce, které se 

z represivního či preventivního hlediska kontrolou kriminality jiţ zabývají a 

které by mohly a hlavně byly ochotny participovat na preventivních 

aktivitách a vymezuje v jaké tematické oblasti, jakým způsobem a v jakém 

rozsahu by tomu tak bylo. 

 Shromáţděné informace je nutné podrobit vyčerpávající a kvalitativní analýze 

za účelem selekce nejdůleţitějších a klíčových problémů lokální kriminální prevence, 

stanovit si cíle, které zpracovávaný preventivní program bude sledovat, promyslet si a 

propracovat dílčí projekty, které budou stanovené cíle postupně naplňovat. Je velice 

důleţité předem si stanovit časový harmonogram aktivit, které budou uskutečňovány, a 

průběţné i následné způsoby hodnocení jednotlivých projektů i celého programu. Při 

rozhodování o jejich obsahové náplni můţe být sporné, zda se program a projekty mají 

soustředit na jeden nejdůleţitější a klíčový problém nebo na více problémů. Volba jedné 

z těchto dvou alternativ by měla odpovídat především konkrétní kriminální situaci v 

dané lokalitě. Tento výběr je samozřejmě vţdy ovlivněn reálnými moţnostmi příslušné 

lokality. 

  

2.2. Mezinárodní subjekty prevence kriminality 

V současné době se mezinárodní aktivity České republiky v oblasti prevence 

kriminality soustřeďují na spolupráci v rámci Evropské unie, a to prostřednictvím 

EUCPN - Evropská síť prevence kriminality.  

Česká republika se aktivně podílí i na aktivitách Organizace spojených národů, 

a to prostřednictvím Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu UNODC, Komise pro prevenci 

a trestní soudnictví, Programu bezpečnějších měst UN-Habitat a spolupracuje s dalšími 
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mezinárodními organizacemi jako je ICPC - Mezinárodní centrum pro prevenci 

kriminality, EFUS - Evropské fórum pro bezpečnost ve městech a EUROCITIES.
60

 

 

2.3. Legislativní vymezení prevence 

Jak jiţ bylo řečeno, samostatný pojem prevence v platných právních normách 

nenajdeme. V nejširším smyslu, ve kterém se můţeme setkat s náznakem prevence 

kriminality, je ochrana občanů dána Ústavou České republiky.  

Obecně se o prevenci zmiňuje trestní řád, kde v Hlavě první, § 1 Obecných 

ustanoveních, je uvedeno, ţe trestní „řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k 

předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného 

zachovávání zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění povinností ke státu 

a společnosti“, dále pak v § 158 odst. 1 je konstatováno, ţe „policejní orgán je povinen 

učinit všechna potřebná opatření k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů; je 

povinen činit téţ nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti“. 

Preventivní - tedy předcházející - činnost Policie České republiky se dle mého 

mínění odvozuje, jak jsem jiţ výše naznačila, především od další právní normy, která se 

problematiky prevence dotýká, jde o zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. V 

§ 2 tohoto zákona je stanoveno: “Policie slouţí veřejnosti. Jejím úkolem je chránit 

bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly 

podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony, přímo pouţitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ I přesto, ţe naše policie byla donedávna 

při ochraně před kriminalitou orientována výhradně represivně a toto ustanovení 

bychom mohli chápat jako změnu pohledu od represivního k preventivnímu, myslím si, 

ţe jsou úkoly policie v oblasti policejní prevence stanoveny naprosto nedostatečně. Toto 
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nedostatečné vymezení potom vyvolává výše naznačené spory, zda se mají policisté 

věnovat také prevenci.  

V současné době se předpokládá zakotvení prevence kriminality v 

připravovaném zákoně s pracovním názvem „o dalších opatřeních v oblasti veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti státu (zákon o vnitřní bezpečnosti)“, který připravuje 

Ministerstvo vnitra České republiky. Alternativou by mohla být novela zákona o 

krajích, obcích a hl. m. Praze, která se však vzhledem k nutnosti uchopit téma 

komplexně nejeví jako vhodná.  

Dle mého mímění by zákonné vymezení prevence kriminality mělo obsahovat 

definici prevence kriminality, stanovení výkonných subjektů, které se budou na realizaci 

preventivních opatření podílet a které budou za preventivní činnost nést odpovědnost a 

upřesnění jejich vzájemných vztahů. Tento poslední bod, upřesnění jejich vzájemných 

vztahů, je podle mě enormně důleţitý. Protoţe jedině systematický a přehledný 

preventivní systém, který je centrálně řízený můţe být efektivní (centrálně řízený avšak 

vţdy zohledňující místní podmínky prevence kriminality). Dále musí být v zákoně 

stanovena působnost, odpovědnost a kompetence, včetně finančního zajištění. V zákoně 

by měly být dále uvedeny povinnosti vlády a Ministerstva vnitra České republiky (či 

jiného ústředního orgánu, který byl tzv. hlavním ústředním orgánem státní správy pro 

oblast preventivních aktivit – tzn. ústřední orgán, který bude koordinátorem i pro jiná 

ministerstva) v oblasti vytváření podmínek, včetně finančních, pro realizaci 

preventivních opatření. Dále by měla být stanovena povinnost pro tento ústřední orgán 

vytvořit národní koncepci prevence kriminality, tato národní koncepce by měla stanovit 

pro určité období základní obecné cíle prevence kriminality, které by měly být 

rozváděny na niţších úrovních (kraje, obce). Kraje by měly mít stanovenou povinnost 

vytvořit a realizovat vlastní preventivní programy a opatření v souladu s národní 

koncepcí a měly by koordinovat preventivní činnosti na území své působnosti 

(koordinace a spolupráce s městy a obcemi) a především by měly analyzovat 

bezpečnostní situaci a preventivní aktivity vyhodnocovat. Do budoucna je dle mého 

mínění nezbytnou nutností zákon o prevenci kriminality do našeho právního řádu 

implementovat.  

Slovenská republika tento „preventivní zákon“ do svého právního řádu jiţ 

zařadila a tím dle mého mínění významnou měrou přispěla k ucelení této problematiky. 

Tato skutečnost zcela jistě umoţňuje efektivnější ovládnutí daného tématu. Podle 

slovenského zákona č. 583/2008 Sb., o prevencii kriminality a inej protispolečenskej 
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činnosti se pod prevencí kriminality rozumí cílevědomé, plánovité, koordinované a 

komplexní působení na příčiny a podmínky, které vyvolávají anebo umoţňují 

kriminalitu a jinou protispolečenskou činnost, s cílem jejích předcházení, potlačení a 

zamezení. Na Slovensku je dle tohoto zákona primárním subjektem pro tuto 

problematiku Rada vlády Slovenské republiky pro prevenci kriminality, která je 

poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády Slovenské republiky pro oblast 

prevence a jiné protispolečenské činnosti.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

3. Drogy a kriminalita 

 

Vývoj civilizace s sebou přináší i řadu tzv. globálních problémů lidstva, za 

jeden z nich je označováno i zneuţívání drog. Vyuţívání opojných účinků drog 

v běţném, kaţdodenním ţivotě ve větším měřítku lze datovat přibliţně od poloviny 

devatenáctého století. V posledních desetiletí však drogy nabývají nebezpečného 

rozsahu a stávají se zásadním problémem, kterému je nutné se systematicky věnovat a 

který vyţaduje obrannou reakci lidského společenství. V mezinárodním měřítku se 

tohoto problému především tedy jeho řešení ujaly dvě mezinárodní organizace: 

Organizace Spojených národů a Světová zdravotnická organizace. Úsilí zaměřené na 

problematiku drog vyústilo prozatím přijetím řady mezinárodních smluv, které se věnují 

především zákonné kontrole, zacházení a pohybu drog a opatřením směřujícím 

k podchycení ilegálního obchodu s drogami. Nejobecnějším pojmem v této oblasti je 

pojem „droga“. Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace z roku 1969 je za 

drogu pokládána jakákoliv látka, která, je-li vpravena do organismu, můţe pozměnit 

jednu nebo více jeho funkcí. Nebezpečnější drogy lze shrnout pod uţší pojem 

„návyková látka“. 
61

 

Přistup našeho právního řádu k pojmu „návyková látka“ je však poněkud 

schizofrenní. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) návykovou látku definuje v ust. § 

130 následovně: „Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní 

látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací 

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“ Trestní zákoník v ust. § 289 

mimo jiné dále uvádí, ţe zvláštní zákon stanoví, co se povaţuje za omamné a 

psychotropní látky a prekursory. Tímto zvláštním zákonem se rozumí zákon č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách.  

Zákon o návykových látkách však přináší vlastní definici pojmu „návyková 

látka“ a to v ust. § 2 písm. a), kde je uvedeno, ţe návykovými látkami se rozumějí 

pouze omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 aţ 7 tohoto zákona. 
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Z uvedeného je tedy patrné, ţe pojem návyková látka ve smyslu trestního 

zákoníku není totoţný se stejným pojmem ve smyslu zákona o návykových látkách. 

Definice, kterou přináší trestní zákoník, je širší a má význam v mnoha ustanoveních 

obecné části trestního zákoníku a v některých skutkových podstatách uvedených ve 

zvláštní části (§ 274 – ohroţení pod vlivem návykové látky, § 287 – šíření toxikomanie, 

§ 360 – opilství, § 384 a § 385 – vyhýbání se výkonu sluţby, § 388 – vyhýbání se 

výkonu stráţní, dozorčí nebo jiné sluţby).  

Význam odlišné definice pojmu „návyková látka“ v trestním zákoníku je dobře 

patrný na příkladu internetového prodeje sušené rostliny Šalvěj divotvorná (Salvia 

divinorum).
62

 Tato rostlina není návykovou látkou ve smyslu zákona o návykových 

látkách, neboť není uvedena v seznamech, které tvoří přílohy tohoto zákona. Znalecké 

posudky z oboru toxikologie však zcela jednoznačně uvádějí, ţe se jedná o rostlinu 

obsahující takovou látku (Salvinorin A), která je schopna nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnost a sociální chování. V úvahu 

tedy nepřipadá právní kvalifikace dle ust. § 283 tr. zákoníku – nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, neboť Salvinorin A není 

omamnou či psychotropní látkou (a tedy návykovou látku ve smyslu zákona o 

návykových látkách), ale takové jednání lze kvalifikovat jako trestný čin šíření 

toxikomanie dle ust. § 287 tr. zákoníku, neboť Salvinorin A je nutno povaţovat za 

návykovou látku dle ust. § 130 tr. zákoníku a to právě pro jeho nepříznivé účinky na 

lidskou psychiku a sociální chování. Pro účely této práce budu dále pojem návyková 

látka definovat stejně, jako jej vymezuje trestní zákoník – tedy v širším pojetí. 

Drogová závislost je určitý chorobný psychický a v některých případech i 

fyzický stav, který vyplývá ze vzájemného působení mezi ţivým organismem a drogou. 

Tento stav se vyznačuje především změnami chování a jinými změnami, které v sobě 

vţdy zahrnují nutkání brát drogu pro její účinky na psychiku a proto, aby bylo dosaţeno 

nedostavení se nepříjemnostem, které plynou z její nepřítomnosti. Mezi charakteristické 

rysy drogové závislosti patří nepřekonatelná potřeba opatřovat si drogu všemi moţnými 

dostupnými prostředky, dále tzv. tolerance (stav, který vzniká po delším uţívání drogy a 

který se projevuje zvyšováním dávek k zachování stejného účinku na organismus) a 

psychická a u některých případů i fyzická závislost. 
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Psychická závislost se projevuje zvláštním stavem psychiky, který nutí jedince 

k opakovanému či soustavnému uţívání drogy. Uţivatel bere drogu proto, aby si 

navodil příjemný stav, mnohdy aby zapomněl na reálný ţivot, aby si přivolal pocity, 

kterých se mu bez drogy nepodaří docílit a v neposlední řadě i proto aby zabránil vzniku 

nepříjemných pocitů a nálad. V tomto stavu ještě neexistuje nutkavá potřeba drogu si 

vzít, ale spíše silná touha po droze, která můţeme být vedena zvědavostí, 

experimentováním, snahou něco dokázat sobě nebo druhým. Tendence zvyšovat dávky 

chybí nebo je malá, stejně tak chybí i abstinenční syndrom a všechny škodlivé účinky 

spadají na vrub jedince spíše neţ kohokoliv jiného. 

Závislost fyzická znamená jiţ adaptaci organismu na uţívanou drogu. Droga se 

stává nutnou součástí metabolismu a její vynechání vede ke vzniku abstinenčních 

syndromů. Jde o tzv. psychopatologické reakce, které jsou vyvolány nedostatky drogy a 

které se projevují např. nervozitou, poruchami spánku, halucinacemi a bludy, 

depresemi, které mohou vyústit i v sebevraţedné tendence. I přesto, ţe droga organismu 

škodí, potřebuje ji. Jako východiska z drogové závislosti se uvádějí abstinence, 

psychóza nebo sebevraţda. 

Obecně se závislost povaţuje za škodlivou pro jedince i pro společnost. 

Uţívání drog je zařazeno do oblasti sociální patologie, je povaţováno za neţádoucí 

sociální deviaci, která způsobuje škody na ţivotech, zdraví a i v ekonomické oblasti. 

Podle posledních zveřejněných údajů Světové zdravotnické organizace lze 

závislost klasifikovat takto:
63

 závislost na alkoholu, na opiátech, na kanabinoidech, na 

sedativech nebo hypnotikech, na kokainu, na jiných stimulantech, včetně kofeinu, na 

halucinogenech, na tabáku, na organických rozpouštědlech. Z uvedeného vyplývá, ţe 

závislost např. na práci, internetu nebo patologické hráčství nejsou závislostmi 

v pravém slova smyslu. Nelze však popřít, ţe uvedené chování má se závislostmi 

v právem slova smyslu určité společné rysy. Drogová závislost se zpravidla dělí na 

alkoholovou a nealkoholovou toxikomanii (popř. se ještě jako zvláštní skupina 

vyčleňují nikotinismus a kofeinismus, jelikoţ mají svá specifika). 

Ve své diplomové práci se měřím především na nealkoholovou toxikomanii. 
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 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, 1. vydání, C.H. Beck, 

Praha, 2005, s. 424. 



 

54 

 

 

3.1. Alkoholová toxikomanie 

Slovo „alkohol“ je uţíváno jako lidový název pro líh, etylalkohol neboli etanol. 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodlivými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, povaţuje za alkoholický nápoj lihovinu, víno, pivo i jiný nápoj, 

pokud obsahuje více neţ 0,5 objemového procenta alkoholu. Alkoholovou toxikomanií 

se pak rozumí dlouhodobé nadměrné poţívání alkoholu, které vede k závislosti na něm.  

Na evropské a severoamerickém kontinentu je alkohol jiţ po několik století 

tradiční a legální drogou. Alkohol je odmítán např. muslimy, buddhisty, některými 

křesťanskými církvemi, např. mormony a adventisty. Naše země ve spotřebě alkoholu 

zaujímá jedno z předních míst v Evropě. Dle mého by pro nás bylo být velmi 

znepokojivé zjištění, ţe spotřeba alkoholu v České republice roste jiţ od padesátých let 

a také po roce 1989 zaznamenala další vzestup (spotřeba alkoholu v litrech čistého lihu 

v České republice – podle Statistických ročenek ČSSR a ČR - : 1960 – 5,9 l na osobu, 

1970 – 8,0 l na osobu, 1980 – 9,0 l na osobu, 1990 – 8,9 l na osobu, 2000 – 9,7 l na 

osobu, 2006 10,2 l na osobu).
64

 

Cílem této diplomové práce je popsat a věnovat se především nealkoholové 

toxikomanii, proto se více této jinak zajímavé problematice, tato práce věnovat 

nebude.
65

 

 

3.2. Nealkoholová toxikomanie 

I přesto, ţe důsledky zneuţívání alkoholu podle odborníků dosud podstatně 

převyšují problémy spojené se zneuţíváním ostatních drog, pozornost i diskuze se 

v posledních letech zaměřuje velmi výrazně na drogy nealkoholové.
66

 Souvisí to 

s především s tím, ţe se naše společnost tradičně spojovala s poţíváním alkoholu a naše 

etnikum si postupem času vytvořilo zvyky a obyčeje, které poţívání alkoholu 

ritualizovaly. Na poţívání alkoholu většinou sociální norma reaguje pruţně a jedinec je 

svým okolním do jisté míry tolerován, avšak poţívání nealkoholových drog ze 
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 Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: KRIMINOLOGIE, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha, 2008, s. 429. 
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 Zevrubněji o alkoholové toxikomanii viz například.: Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY 

KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, s. 424 a násl. 
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 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, 1. vydání, C.H. Beck, 
Praha, 2005, s. 436. 
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společenských normativních poţadavků vybočuje. Společenská sankce se projevuje 

nejen určitou sociální distancí, nýbrţ i neodůvodněným přisuzováním deviantní kariéry, 

která je u těchto jedinců dávána do přímé souvislosti s jejich budoucím ţivotem a 

vytváří blokádu přístupu těchto jedinců zpět k sociální normě. Tímto mechanismem jsou 

uţivatelé drog vlastně stabilizování ve svém deviantním vývoji (princip tzv. obětního 

beránka).
67

 Odrazem výše popsané situace je i nápadný rozdíl mezi společenským 

vnímáním uţivatele alkoholových a nealkoholových drog a rozdíl mezi společenskou 

tolerancí vůči nim. 

 

3.2.1. Nealkoholové drogy 

Veškeré drogy působí na centrální soustavu a prostřednictvím nervového 

systému rovněţ na další tělesné orgány. Působí však především na mozek, kde 

modifikují aktivitu jeho buněk a přenos informací. Drogy mohou měnit duševní funkce 

kvalitativně i kvantitativně. Některé drogy narušují metabolismus a projevují se i na 

fyzických funkcích organismu.  

Základní dělení
68

 drog můţeme spatřovat v hledisku, které nám pomůţe 

pochopit význam chemikálií při nelegální výrobě omamných a psychotropních látek a 

které nám určuje rozdělení podle původu drog: 

- drogy přírodní – do této skupiny se řadí konopí, listy keře koka, různé druhy 

kaktusů, hub apod., coţ jsou všechno „drogy“, které se vyskytují přirozeně 

ve formě rostlinné. K jejich „výrobě“ nejsou nutné ţádné chemikálie, jsou 

uţívány ve své původní podobě. Způsoby uţití bývají různé, např. ţvýkání, 

kouření, pití odvarů. 

- drogy polysyntetické – do této skupiny jsou zařazeny drogy, jejichţ výchozí 

surovina je rostlinného původu, účinné látky jsou z rostlinného materiálu 

extrahovány a dále zpracovány chemickou cestou na finální drogu. Jedná se 

např. o kokain vyráběny z listů koky nebo heroin vyráběny z opia, 

získaného z makovic máku setého, popř. LSD. LSD je droga polysyntetická, 

připravovaná z kyseliny lysergové, kterou lze izolovat z námelu (nebo 

připravit fermentačně – biotechnologicky) 
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 Kuchta, J., Válková, H. a kol.: ZÁKLADY KRIMINOLOGIE A TRESTNÍ POLITIKY, 1. vydání, C.H. Beck, 

Praha, 2005, s. 437. 
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 Štablová, R., Brejcha, B. a kol.: DROGY, 1. vydání, Policejní akademie České republiky, Praha, 2005, s. 
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- drogy syntetické – tyto drogy jsou vyráběny pouze chemickou cestou. 

K jejich výrobě jsou nutné prekurzory a pomocné chemické látky, např. jde 

o stimulanty amfetaminového typu. 

 

Podle svých účinků na člověka se drogy zařazují do následujících skupin:
69

 

- opiáty (např.: heroin, morfin, kodein), 

- stimulační drogy (psychostimulancia – např.: kokain, crack, pervitin 

(metamfetamin), 

- konopí a jeho produkty, 

- halucinogeny (např.: LSD, Trifenidil), 

- těkavé látky (inhalanty – např.: toluen, aceton), 

- trankvilizéry a sedativa (syntetická narkotika, zneuţívané léky např.: 

hypnotika, analgetika, antidepresiv. 

 

Dle míry rizika vzniku závaţných zdravotních problémů lze drogy mj. dělit na 

skupinu drog s niţšími zdravotními riziky a drog s vyššími zdravotními riziky. 

Zjednodušeně řečeno, drogy s niţším zdravotním rizikem lze zpravidla konzumovat 

v určitých intervalech a mnoţstvích, aniţ dojde v neúnosné míře ke vzniku závislosti. 

Často ale dochází k psychické závislosti. U drog s vyšším zdravotním rizikem se tedy 

logicky dostavuje nejen psychická závislost, ale i závislost fyzická. 

Drogy vyvolávají dále i negativní společenské důsledky, toxikoman zejména 

silně vnímá změny okolní reality a sebe samého, klesá jeho odolnost vůči stresu, ztrácí 

schopnost svobodného rozhodování o aplikaci drogy, dostává se do konfliktů se svým 

okolím i sám se sebou. Pro společnost potom plyne nebezpečí např. z řízení motorových 

vozidel toxikomany, z drţených zbraní toxikomanem nebo tím, ţe roste násilná a 

majetková kriminalita a jiné.  

 

3.3. Drogy a organizovaný zločin 

Drogovou kriminalitu můţeme z pohledu způsobu páchání a opatřování drogy 

rozdělit do dvou základních skupin. 
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Drogová kriminalita prostá, vyznačuje se velmi nízkou mírou 

organizovanosti páchání. Pachatelé jsou většinou z řad toxikomanů zaměřených na 

zneuţívání těkavých látek (sniffing), nebo jsou „soběstační“ v získávání látek k výrobě 

drogy. 

Drogová kriminalita s vysokou mírou organizovanosti, tato druhá skupina 

deliktů je charakteristická mezinárodním prorůstáním zločinu páchaného vysoce 

organizovanými zločineckými organizace. Jde o skupinově páchanou trestnou činnost. 

Základem práce této skupiny pachatelů je vysoká míra koordinace a subordinace, trestná 

činnost je páchaná soustavně, plánovitě a systematicky, charakteristické je pro ni 

prosazování maximálních zisků a také to, ţe jde o trestnou činnost, která je páchaná 

vysoce profesionálně.  

 

3.4. Sociální faktory 

Ze široké škály sociálních faktorů, které mohou sehrát při vzniku a rozvoji 

drogové závislosti významnou roli, lze vytipovat následující:: primární rodina, vliv 

vrstevnické skupiny, partnerský vztah. Ve vztahu k drogám můţe jedince negativně 

motivovat profese, hromadné sdělovací prostředky, které se ale rovněţ mohou 

významnou měrou podílet na prevenci uţívání drog. 

 

 

4. Drogová scéna v České republice 

 

4.1. Drogová scéna po roce 1989 

„Jaký je svět drog 90. let? Zneuţívání omamných a psychotropních látek 

dosáhlo v globálním měřítku nevídaných rozměrů a proniklo do všech koutů naší 

nemocné planety. Ve světě dnes neexistuje stát, který by nebyl tímto problémem ve 

větší míře zasaţen. Drogy devastují jednotlivce, rodiny, společnost. V souvislosti se 

zneuţíváním drog narůstá zločinnost, dopravní a pracovní nehodovost, zhoršuje se 

fyzické i duševní zdraví populace, jejích schopnost reprodukce a rozvoje. Současné 
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odhady OSN jiţ nehovoří o 48 miliónech, nýbrţ o 100 miliónech lidí závislých na 

drogách.“ 
70

  

Po roce 1989 se drogová scéna enormně změnila, skončilo období relativně 

uzavřených narkomanských komunit, kdy určitá část populace vyráběla drogy nejen pro 

sebe, ale i pro větší okruh sobě známých konzumentů. Specifičnost české drogové scény 

před rokem 1989 byla v tom, ţe většina výrobců našich drog (stimulační drogy 

pervitin
71

 či opiátu „braun“
72

) byla zároveň i konzumenty. Dá se říct, ţe neexistoval 

černý trh klasického typu, který by byl ovládaný nejrůznějšími mafiemi, pro které jsou 

drogy pouze lukrativním obchodním artiklem. 

Po roce 1989 se stejně jako i jinde česká drogová scéna začíná řídit 

ekonomickými pravidly – nabídka versus poptávka. Na rozdíl od let minulých je 

současná drogová scéna jiţ velmi dobře organizovaná. Zločinecké organizace působící 

na území České republika zavedly ceny a rozšířily sortiment nabízených drog na tzv. 

„evropskou“ úroveň. 

Mezi významné faktory, které ovlivňují nelegální mezinárodní obchod s 

drogami na našem území, patří strategická poloha České republiky v centru Evropy, a 

tím i na hlavních tranzitních drogových trasách. Dále rozvinutý chemický průmysl a 

zejména velmi kvalitní báze ilegálních výrobců. Tito ilegální výrobci ještě do nedávné 

doby měli velice snadný přístup k „ingrediencím“ pro domácí výrobu pervitinu a byli 

schopni zásobit svou produkcí i zahraniční zájemce. Mezi další významné faktory, které 

nelegální mezinárodní obchod ovlivňují, přispíval tradičně dobrý organizační a 

inteligenční potenciál obyvatel České republiky, který vyměnil trestnou činnost v 
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 Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, s. 127.  

71
 Pervitin (odborně metamfetamin) je droga původně vynalezena v Japonsku. Její vynález byl součástí 

výzkumu pro tamější letce, kterým měla dodat odvahu při sebevražedných náletech. Poprvé 
syntetizována v roce 1888 (v Japonsku).  Čeští toxikomani však dokázali tento přípravek znovu objevit 
a vyvinout jeho výrobu v podmínkách domácích laboratoří - fáma, že je to vynález českých chemiků 
vznikla z období, kdy člověk v československém drogovém podsvětí přezdívaný “Freud” vynalezl 
snadný způsob jak drogu vyrobit za pomocí izolování efedrinu (hlavní přísada) z léku proti kašli. Od 
tohoto období se stalo, tzv. piko typickým exportním zbožím české mafie, která ho vyvážela do celé 
Evropy jako levnější a účinnější variantu, tenkrát (a vlastně i dnes) těžce dostupného kokainu. 

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.29.  

72
  Tradiční český opiát na bázi kodeinu. Domácí výroba braunu (brown – pojmenováno podle sytě 

hnědé barvy) byla v Čechách rozvinuta již před r. 1989, kdy představoval hlavní a prakticky jediný 
užívaný opiát. Hlavní složkou je hydrokodon, který je možné získat z běžně dostupných léčiv 
(analgetik, antitusik aj.) obsahující kodein. Od roku 1993 je vytlačován heroinem, dnes braun užívají 
prakticky jen staří uživatelé drog se začátkem drogové kariéry před rokem 1990. 

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.23.  
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oblasti nelegálního směnárenství za perspektivnější obchod s drogami (stále více se 

mezi drogovými kurýry objevují i čeští občané). Rozpad bývalého SSSR a bývalé SFRJ 

vedl k poměrně masivnímu proudu ekonomických a politických běţenců i na území 

České republiky, coţ způsobilo to, ţe této situace vyuţily i profesionální zločinecké 

gangy, které se v České republice rychle zabydlely a působí zde jako mezičlánek 

velkých zločineckých organizací, nebo realizují svou nelegální aktivitu přímo na území 

České republiky se zaměřením na české občany. Válka na Balkánském poloostrově, 

která odklonila tzv. Balkánskou cestu více na sever a vytvořila její severní větev a 

protíná naše území, má také významný podíl na mezinárodním nelegálním drogovém 

obchodu. V neposlední řadě se na této situaci podílejí i čeští reemigranti, kteří vyuţívají 

k mezinárodnímu nelegálnímu obchodu s drogami svých prostředků, kontaktů i 

zkušeností získaných v cizině. Poslední skutečnost, kterou v této souvislosti zmíním, je, 

ţe k této situaci přispěl i fakt, ţe po roce 1989 probíhala celková reorganizace 

bezpečnostních sloţek, která přechodně způsobila sníţení efektivity jejich působení. 

Rovněţ právní úprava boje proti drogám byla nedostatečná, neboť legislativní tvorba 

nebyla schopna dostatečně rychle reagovat na překotné společensko-politické změny.  

V průběhu 90. let se otevřená drogová scéna v České republice postupně stala 

jiţ nedílnou součástí společnosti. Byly rozděleny sféry vlivu organizovaných skupin 

dovozců, výrobců a distributorů drog jak domácích, tak především z řad cizinců. Drogy 

opustily byty a luxusní kluby, vstoupily do barů, restaurací a diskoték.  

Česká republika je bohuţel po roce 2000 stále ještě označována za velice 

lukrativní stát pro „praní peněz“ (legalizaci výnosů z trestné činnosti) z organizovaného 

zločinu obecně, vzrůstající ţivotní úroveň části populace má za následek nárůst kupní 

síly občanů disponujících dostatečnými finančními prostředky pro experimentování s 

drogami, případně pro přechod od aplikace levnějších druhů drog (marihuana
73

, LSD
74

) 

                                                 

73
 Základní surovinou, ze které jsou získávány látky kanabisového typu, je konopě setá (Cannabis 

sativa). Pravděpodobně pochází ze Střední Asie. Užívání produktů konopí (marihuany, hašiše) bylo 
historicky spojené s náboženskými obřady. Zmiňuje se o něm i Homér ve své Odysseie, do Evropy ho 
přivezli Napoleonovi vojáci (z Egypta). Cannabis sativa obsahuje v horních listech keřů a v květech 
značné koncentrace kanabinoidů, z nichž nejvýznamnější je THC (delta-9-tetrahydrocannobinol), 
který způsobuje většinu psychoaktivních účinků charakteristických právě pro konopí.   

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.33. 

74
 Lysergramid (LSD) je halucinogenní droga. V roce 1938 ji syntetizoval švýcarský chemik Albert 

Hofmann z námelu, byl také první, kdo prodělal intoxikaci s halucinogenními účinky. V roce 1943 byly 
náhodně odhaleny jeho psychoaktivní vlastnosti. Laboratorně je LSD syntetizováno ve formě prášku, 
je užíváno orálně ve formě tablet a tenkých čtverečků želatiny nebo zředěno do absorpčních papírků 
(tzv. tripy).  
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k draţším (extáze
75

, heroin
76

) s tím, ţe zejména mezi částí mládeţe a podnikatelskou 

vrstvou je stále abúzus drog spojován s pojmem modernosti nebo dokonce s vysokým 

prestiţním statutem (uţívání drog je dokonce vnímáno jako míra svobody jednotlivce). 

Nárůst abúzu drog souvisel a i dodnes souvisí se zvyšujícími se poţadavky na 

výkonnost a úspěšnost jedince na náročnějším trhu pracovních sil (nejen v 

podnikatelské sféře) a často i s řešením případného nezdaru a selhání. Specifickým 

problémem se stál abúzus drog mezi dětmi a mládeţí z romské populace, kteří nemalé 

částky získané trestnou činností (obvykle z krádeţí nebo vloupání do aut) utráceli za 

drogy a také v neposlední řadě nastupující éra internetu, která umoţnila kaţdému, aby 

získal návody na výrobu drog, vyměnil si kontaktní adresy, případně další 

toxikomanické zkušenosti. 

Po roce 2005 došlo v oblasti nelegálních návykových látek a drogové 

kriminality na území České republiky především k tomu, ţe se marihuana, extáze a 

metamfetamin (pervitin) rozšířili do menších měst a obcí. Mezi velkou částí mládeţe je 

kouření marihuany povaţováno za něco naprosto běţné a patří k ţivotu. Tato oblíbenost 

marihuany a extáze je značná, mladí lidé často podceňují rizika spojená s uţíváním 

těchto látek. Tuto skutečnost bohuţel (a nepřekvapivě) potvrzuje i ředitel Národní 

protidrogové centrály: „Pravidelně si dělám screening otevřených zdrojů informací 

k drogám a nemohu se zbavit dojmu, ţe je nám mediálně zhusta podsouváno, ţe ţivot 

bez drog téměř nelze ţít a ţe drogy jsou ta nejpřirozenější věc na světě, kterou by si 

kaţdá lidská bytost, chce-li v současném moderním světě obstát, měla jednoznačně 

minimálně vyzkoušet. Ţivot je naštěstí pestrý a spokojený a pevně věřím, ţe 

                                                                                                                                               

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.39. 

75
 Extáze (XTC, MDMA) je syntetický produkt derivovaný z amfetanimu, který vyvolává zvýšenou 

citlivost, vnímavost, dostavují se pocity tepla, uvolnění. Původně objeven v USA a používán 
v psychiatrii, koncem 80. byla jeho výroba zastavena. 

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.31. 

76
 Heroin je polysyntetický derivát morfinu. Objeven byl v 19. století a používán nejprve jako lék proti 

dýchacím potížím u pacientů s astmatem a tuberkulózou, vedle toho byl podáván i jako protilék při 
symptomech z morfinové závislosti. Heroin se ale v lidském těle znovu mění na morfin, toxicita 
heroinu je přibližně pětkrát vyšší než toxicita morfinem (a deseti až dvacetinásobně vyšší než u opia). 
Je vysoce návykový. Na nezákonném trhu se objevuje ve dvou základních formách: jako „bílý prášek“ 
(white dust) vzhledem podobný hladké mouce nebo jako „hnědý cukr“ (brown sugar) v podobě 
malých rudohnědých granulí. 

 Pramen: Nožička, M.: SVĚT DROG V ČECHÁCH, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha, 1997, 
s.18-19. 
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plnohodnotně proţívané bytí se bez nelegálních drog obejde.“
77

 I já sama vnímám tento 

fakt jako něco pro mě velice znepokojující. Bohuţel se s tímto názorem, který 

především „legitimizuje“ marihuanu, setkávám i u svých „spoluţáků“ – u studentů 

vysokých škol.  

Skutečnost, která byla z pohledu společenské nebezpečnosti na mimořádně 

vysoké úrovni a jejíţ stav vyţadoval v posledních letech i v zájmu prevence drogové 

kriminality koncepční řešení zainteresovanými subjekty, byla nelegální výroba 

psychotropní látky metamfetaminu (pervitinu)
78

 na území České republiky, při které 

jako výchozí suroviny slouţí pseudoefedrin, který je v současné době obsaţený ve volně 

prodejných léčivech (mezi tato léčiva patří především zejména Modafen, Paralen Plus, 

Nurofen Stopgrip, Panadol Plus grip, Daleron, Aspirin complex). Do roku 2004 byl 

vyráběn efedrin na našem území v jediné továrně a to v Roztokách u Prahy. V tomto 

průmyslovém provozu však docházelo k velkým únikům a následnému zneuţití 

efedrinu, coţ vyústilo v roce 2004 k uzavření této továrny. Tato skutečnost měla za 

následek, ţe byl v letech 2006 – 2009 zaznamenán strmý nárůst výroby pervitinu 

z léčiv. Předpokládá se, ţe aţ 80% prodaných léků s obsahem pseudoefedrinu, bylo 

pouţito na výrobu této drogy. I proto v návaznosti na nový zákon o léčivech
79

, který je 

účinný od 1. ledna 2008 stanovil Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. května 2009 

omezení pro výdej léků s obsahem do 30 mg pseudoefedrinu v tabletě. Jedná se o zákaz 

zásilkového prodeje, stanovení maximální dávky 60 tablet na jednoho pacienta měsíčně 

a kontrolu výdeje v centrálním úloţišti elektronických receptů. V říjnu 2009 však byl 

provoz centrálního úloţiště elektronických receptů z rozhodnutí Úřadu na ochranu 

osobních údajů přerušen a tím se prakticky znemoţnilo dodrţování omezení při výdeji 

léků s obsahem pseudoefedrinu v lékárnách. 

V návaznosti na tuto skutečnost musím konstatovat, ţe v rámci prevence 

drogové kriminality (v rámci tzv. prevence před uţíváním pervitinu) se nemohu a 

nechci smířit s tím, ţe byla ochrana osobních údajů nadřazena ochraně zdraví i 

společnosti. Dle mého mínění byla tímto nekoncepčním alibistickým krokem společnost 

                                                 

77
 Frydrych, J., Národní protidrogová centrála, Prezentace útvaru *on-line+. (bez data udání). *cit. 2010-

02-15+. Dostupné na WWW: <http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-
prezentace-utvaru.aspx>. 

78
 Typickým způsobem výroby metamfetaminu (pervitinu) v České republice (tzv. česká cesta) je 

užití efedrinu či pseudoefedrinu jako prekurzoru.  
 Podle ústního sdělení Břetislava Brejchy (příslušník Národní protidrogové centrály služby kriminální 

policie a vyšetřování Policie České republiky) dne 15. prosince 2009. 
79

 Zákon č. 378/2007 Sb. 

http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-prezentace-utvaru.aspx
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-prezentace-utvaru.aspx
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přímo vystavena nebezpečí, které sebou přináší uţívání této drogy. V této chvíli mi 

nezbývá neţ konstatovat, ţe v této problematice zřejmě sehráli velmi důleţitou roli 

lobbisté farmaceutického průmyslu. Tato skutečnost je pro mě pochopitelně velice 

znepokojujícím a zároveň i smutným zjištěním.  

 

4.2. Hlavní trendy v drogové oblasti  

Hlavní trendy posledních let v drogové oblasti do detailů zachycuje Výroční 

zprávu Národního monitorovacího střediska
80

 pro rok 2008 o stavu ve věcech drog 

v České republice. Zveřejněna byla na internetových stránkách Národního 

monitorovacího střediska dne 16. listopadu 2009 poté, co ji nejprve obdrţela vláda (jako 

tzv. informační materiál). Následující informace a statistické údaje, které budou v této 

diplomové práci pouţity, budu čerpat, pokud z níţe uvedeného nevyplyne něco jiného, 

z Výroční zprávy Národního monitorovacího střediska. 

Zpráva obsahuje nejnovější souhrnné informace o drogové situaci v České 

republice, byla zpracována na základě údajů z roku 2008 a zčásti i s přesahem do roku 

2009. Společně s výroční zprávou byla zveřejněna i tisková zpráva s přílohou, která 

obsahovala souhrnné informace pro snadnější zorientování se v této problematice. 

Z výroční zprávy vyplývají následující skutečnosti:
 81

 

-  Uţívání drog v dospělé populaci vzrostlo, nejvyšší míry vykazuje uţívání 

konopných drog, a to ve skupině mladých muţů. Česká republika patří v 

                                                 

80
 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě 

REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v 
oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této 
oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. Je organizační součástí Úřadu 
vlády České republiky, bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 o zřízení 
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, začleněno bylo do struktury 
Úřadu vlády České republiky, je jedním z poradních a pracovních orgánů vlády. Na činnost Národního 
monitorovacího střediska dohlíží Poradní výbor pro sběr dat o drogách, který vznikl na 
základě usnesení vlády ze dne 26. 3. 2003 č. 296.  

 Pramen: Národní monitorovací středisko, O nás. *on-line]. (20. 5. 1998). [cit. 2010-01-13+. Dostupné 
na WWW: <http://www.drogy-
info.cz/index.php/o_nas/co_jsme/narodni_monitorovaci_stredisko_pro_drogy_ 
a_drogove_zavislosti>. 

81
 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, Praha, Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2009. 
 Výroční zpráva dostupná na WWW:  <http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_20
08>. 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/B16EDC6E61E087B7C12571B6006BAA04?OpenDocument
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=28
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/494062F9E5AA3818C12571B6006E0B6C?OpenDocument
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/co_jsme/narodni_monitorovaci_stredisko_pro_drogy_%20a_drogove_zavislosti
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/co_jsme/narodni_monitorovaci_stredisko_pro_drogy_%20a_drogove_zavislosti
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/co_jsme/narodni_monitorovaci_stredisko_pro_drogy_%20a_drogove_zavislosti
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
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Evropě mezi země s vysokou prevalencí
82

 uţívání většiny drog ve školní 

populaci. Dokonce bylo zjištěno, ţe u konopných drog vykazuje Česká 

republika zdaleka nejvyšší prevalenci, a to i přesto, ţe se míra uţívání 

konopných látek mezi šestnáctiletými stabilizovala. Střední hodnota 

odhadovaného počtu problémových uţivatelů opiátů a pervitinu se meziročně 

mírně zvýšila, je však stále v mezích intervalu spolehlivosti minulých let. Stále 

vysoký podíl problémových uţivatelů drog uţívá drogy injekčně. 

-  Průměrný věk uţivatelů drog v kontaktu a v léčbě se dlouhodobě zvyšuje,  

-  Výskyt viru HIV a infekční ţloutenky typu C mezi injekčními uţivateli drog je 

stále relativně nízký, i kdyţ počet nově nakaţených virem HIV mezi 

injekčními uţivateli drog v posledních dvou letech vzrostl. 

-  Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami, roste však 

počet úmrtí za přítomnosti drog (zejména pervitinu a konopných látek) z jiných 

příčin (zejména nehod, úrazů a sebevraţd). 

-  Přetrvává vysoký podíl problémových uţivatelů drog, kteří jsou v kontaktu s 

nízkoprahovými programy, v těchto programech se dlouhodobě zvyšuje počet 

distribuovaných jehel a stříkaček. 

-  Počet testů na virus HIV a virovou hepatitidu provedených uţivatelům drog je 

stále relativně nízký. 

-  Vzrostl počet odhalených výroben pervitinu, pěstíren konopí a zachycených 

rostlin konopí. Počet drogových trestných činů, ceny drog ani jejich čistota 

nedoznaly výraznějších změn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82
 Prevalence, jeden ze základních ukazatelů v epidemiologii a epizootologii, je podíl počtu jedinců 

trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Je vztažena k určitému 
časovému okamžiku (momentu) a obvykle se vyjadřuje v procentech. 

 Pramen: Přispěvatelé Wikipedie, Prevalence. *online+. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 
(21. 4. 2010). [cit. 2010-04-27+. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevalence>.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epizootologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevalence


 

64 

 

5. Drogová prevence  

5.1. Základy drogové prevence 

5.1.1. Předcházení drogové závislosti a struktura protidrogové prevence 

„Konec dvacátého stolení jakoby splácel dluh touze po zrychlení vývoje. Nejde 

jiţ jen o rozkošné postřiţiny začátku století. Společnosti jsou suţovány stále ničivějšími 

pokusy o revoluční zvraty vývoje v dobré víře urychlení pokroku. Naše psychika je 

fascinována vším, co jen trochu zavání zkratkou na cestě k ţádoucímu psychickému 

stavu.“
83

 Všechny tyto skutečnosti by nám podle mého mínění měly být varováním. 

Měly by nás nutit k zamyšlení, proč se naše současná civilizace „stále zrychluje“ a bylo 

by dobré si poloţit otázku: „Kam vlastně spěcháme a proč?“. 

Drogová prevence je pojem, který v praxi bývá pouţíván i tam, kde se o 

protidrogovou prevenci nejedná, mnohdy jsou jako protidrogové označovány i běţné 

"volnočasové" programy (hlavně sportovní).  

Drogová prevence (včetně prevence uţívání alkoholu) je v širším smyslu slova 

definována jako intervence určená k zamezení či sníţení výskytu, šíření a škodlivých 

účinků uţívání alkoholu a nealkoholových drog. Drogovou prevenci v uţším slova 

smyslu představuje především tzv. primární prevence, která má zamezit uţití drog u 

těch, kdo je neuţívají.  

Základní rozlišení drogové prevence: 

- primární drogová prevence, tj. předcházení uţití u osob, kteří dosud s 

drogou nejsou v kontaktu; obvykle ztotoţňovaná s prevencí bez dalšího 

přívlastku,  

- sekundární drogová prevence, tj. předcházení vzniku a rozvoje závislosti 

u osob, které jiţ drogu uţívají; obvykle pouţívána jako synonymum pro 

poradenství a léčení,  

- terciární drogová prevence, tj. předcházení váţnému či trvalému 

zdravotnímu a sociálnímu poškození z uţívání drog, jde tedy především o 

snahy zamezit šíření nákazy a zmírňování následků škod, které jiţ droga 

způsobila. Patřím sem na příklad výměny injekčních stříkaček, prevence 

AIDS, snahy o resocializaci, sociální rehabilitace i substituční programy.  

                                                 

83
 Štablová, R., Brejcha, B. a kol.: NÁVYKOVÉ LÁTKY A SOUČASNOST, 1. vydání, Policejní akademie 

České republiky, Praha, 2006, s. 171. 
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Prevence tvoří jeden ze tří pilířů protidrogové politiky státu a spolu s léčbou a 

nízkoprahovými sluţbami tvoří soubor opatření směřujících k omezování poptávky. 

Prevence není represe a nelze je zaměňovat. Represe tvoří soubor opatření směřujících k 

potlačování nabídky. 

 

Primární prevence
84

 si klade za cíl odradit od prvního uţití drogy nebo aspoň 

co nejdéle odloţit první kontakt s drogou. Specifickým cílem je pak předcházet 

zvyšování uţívání drog mezi rizikovou populací. Preventivní aktivity se mohou 

zaměřovat na celou populaci (např. vyuţitím masových médií ke vzdělávání široké 

veřejnosti) nebo na komunity (např. iniciativy a programy ve školách zaměřené na 

většinu studentů a mladých lidí). Primární prevence se můţe také zaměřovat na 

ohroţenou populaci - jako jsou např. děti ulice, mladí lidé, kteří opustili školu, děti 

uţivatelů drog atd. 

S prevencí je nutné začít co nejdříve, ještě v době kdy se člověk s drogou 

poprvé nesetkal. To znamená, ţe je potřeba s drogovou prevencí začínat uţ u dětí na 

základní škole. Kaţdá základní a střední škola by se měla primární drogové prevenci 

věnovat. Velice důleţité je uvědomit si, ţe pouze dlouhodobější preventivní programy 

mohou být účinné a úspěšné. Z tohoto důvodu se v některých bohuţel zatím ojedinělých 

případech můţeme setkat s drogovou primární prevencí zaměřenou na předškolní děti. 

Tyto preventivní programy se realizují pomocí speciálně napsaných pohádek. 

Kaţdá primární drogová prevence by měla obsahovat tyto základní sloţky:  

- vytváření povědomí a informovanosti o drogách a o nepříznivých 

zdravotních a sociálních důsledcích spojených se zneuţíváním drog,  

- podporu protidrogových postojů a norem,  

- posilování prosociálního chování v protikladu ke zneuţívání drog,  

- posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních 

dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů,  

- podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a 

ţivotního stylu bez drog.  

                                                 

84
 Národní monitorovací středisko. /Základní pojmy z oblasti primární drogové prevence – souhrn/. [on-

line]. (07. 06. 2003). [cit. 2010-01-13+. Dostupné na WWW:  <http://www.drogy-
info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn>. 

http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn
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Primární drogovou prevenci dělíme na nespecifickou primární prevenci a 

primární prevenci specifickou. 

 Tzv. nespecifická primární drogová prevence tvoří nedílnou součást 

primární prevence, jejím obsahem jsou všechny techniky umoţňující rozvoj harmonické 

osobnosti, včetně moţnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. 

Zahrnuje veškeré aktivity nemající přímou souvislost např. se zneuţíváním návykových 

látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o aktivity, které obecně napomáhají sniţovat 

riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli neţádoucích forem chování a to prostřednictvím 

lepšího vyuţívání a organizace volného času. Znamená to, ţe mají určitý obecný 

potenciál. Do nespecifické primární drogové prevence patří zájmové krouţky (jako 

např. krouţky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), dále 

sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na 

zlepšení ţivotního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly ţádoucí i v 

případě, ţe by neexistoval problém zvaný drogová závislost.  

 Tzv. specifická primární drogová prevence je zaměřená specificky na 

určitou formu neţádoucího chování, kterému se snaţí předcházet nebo omezit jeho 

nárůst (případně sníţit výskyt). Explicitně se zaměřuje na určité cílové skupiny a snaţí 

se hledat způsoby, jak předcházet výskytu určité konkrétní formy neţádoucího chování, 

(např. uţívání drog) nebo alespoň posunout výskyt takovéhoto jevu do vyššího věku 

cílové skupiny a tím účinně sníţit zdravotní či sociální dopady na některé 

handicapované či zranitelné cílové skupiny (z hlediska věku či jiného kritéria 

relevantního k výskytu jevu, jemuţ chceme předcházet). Právě jasná profilace těchto 

programů (snaha působit selektivně, specificky) na určitou formu neţádoucího chování 

je odlišuje od nespecifických programů. Specifičnost programů je tak dána nutností 

zaměřit se pouze na určité cílové skupiny, jevící se např. jako ohroţenější či rizikovější 

neţ skupiny jiné.  

Někdy se pro rozlišení specifické a nespecifické primární prevence vyuţívá 

tzv. ekonomická negativní definice, která zní takto: Programy specifické primární 

prevence uţívání návykových látek jsou všechny takové programy, které by 

neexistovaly, kdyby neexistovaly problémy spojené s uţíváním návykových látek, tj. 

tyto programy by za neexistence těchto fenoménů (např. drogové závislosti) nevznikaly 

a nebyly rozvíjeny. Z výše popsaného je logické, ţe není (ekonomicky ani odborně) 

smysluplné, aby všemi typy těchto programů procházely všechny děti (či jiné cílové 
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skupiny), ale je zaměřen pouze na ty, u nichţ předpokládáme vyšší náchylnost k 

rizikovému chování (ať jiţ z hlediska věkového, sociálního apod.).  

Při studiu materiálů, týkajících se primární drogové prevence, jsem se neustále 

potýkala s myšlenkou, jakým způsobem jsou tyto velice obecné primární drogové 

preventivní aktivity (především tedy nespecifická primární prevence) vyhodnocovány a 

jakým způsobem jsou těmto volnočasovým aktivitám přidělovány finanční prostředky 

z finančních prostředků na preventivní činnosti. Především jsem přemýšlela o tom, 

jakým způsobem se rozliší „obyčejný sportovní den“ od „preventivního sportovního 

dnu“. Odpověď jsem našla v následujícím tvrzení (potvrdila jsem si, ţe výše uvedené je 

téměř nemoţné rozlišit, natoţ pak v souvislosti s protidrogovou prevencí hodnotit): 

„Primární prevence představuje část protidrogové politiky, vzbuzující dojem velké 

obsazenosti a působení velkého mnoţství programů. Jako primární prevence byly 

s motivem finančního příspěvku velmi často prezentovány nejrůznější volnočasové 

aktivity. Účinnost těchto volnočasových aktivit ve smyslu prevence uţívání drog bylo 

těţké hodnotit. V České republice neexistovaly ţádné jednotné a prakticky pouţitelné 

mechanismy hodnocení účinnosti programů primární prevence. Hodnocení typu 

„programem prošlo 20 000 dětí“ nevypovídaly nic o kvalitě nebo výsledcích programu 

v reálném časovém horizontu. Další slabou stránkou primární prevence v České 

republice je fakt, ţe zatímco, na poli primární prevence pro ţáky a studenty existuje 

řada kompetitivních resortních, oblastních a dalších koncepcí, pro řadu dalších cílových 

skupin (vymezených profesně, věkem nebo sociálně), které se nalézají ve zvýšeném 

riziku zneuţívání návykových látek, téměř ţádné preventivní koncepce ani programy 

neexistují anebo jejich realizaci nelze označit za úspěšnou. To beze zbytku platí např. 

pro skupiny jako policejní sloţky, zdravotní personál a především pro romskou 

populaci.“
85

 

 

Z jiného pohledu lze prevenci rozdělit na tři jiné podskupiny: efektivní 

všeobecná prevence, selektivní prevence a indikovaná prevence.
86

  

                                                 

85
 Štablová, R., Brejcha, B. a kol.: NÁVYKOVÉ LÁTKY A SOUČASNOST, 1. vydání, Policejní akademie 

České republiky, Praha, 2006, s. 171. 
86

 Zaostřeno na drogy 1 / 2006. /Prevence užívání drog, základní principy a efektivní programy/. 
Vydávají Úřad vlády České republiky a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. 
[on-line]. (25. 04. 2006). [cit. 2010-01-13+. Dostupné na WWW: <http://www.drogy-
info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2006_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2
006_01_cislo_1_2006> 

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2006_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2006_01_cislo_1_2006
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2006_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2006_01_cislo_1_2006
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2006_zaostreno_na_drogy/zaostreno_na_drogy_2006_01_cislo_1_2006


 

68 

 

Efektivní všeobecná prevence má za cíl předejít uţívání návykových látek 

včetně alkoholu a tabáku anebo se snaţí alespoň posunout setkání s návykovými látkami 

do pozdějšího věku, kdyţ je organismus a psychika dospívajícího relativně vyspělejší a 

odolnější. Do efektivní všeobecné prevence můţeme zařadit také snahy o zastavení 

experimentování s návykovými látkami, pokud k němu uţ dochází, a tím předejít 

různým zdravotním poškozením včetně závislosti, které by vyţadovaly léčbu. 

Programy, které se zaměřují na efektivní všeobecnou prevenci, by měly dodrţovat 

následující doporučení, jedině tak mohou být účinné i úspěšné. 

Programy by měly začínat jiţ v útlém věku dítěte a měly by být přiměřené 

rozumovým i psychickým schopnostem dítěte, čím niţší věk dítěte, tím by měla být 

prevence více orientovaná na obecnou ochranu zdraví. U starších dětí by měly být 

programy více specifikované na jednotlivé návykové látky, větší prostor by měl být dán 

diskuzi, protoţe pokud děti jsou do programu aktivně zapojeny, stanou se pro ně 

preventivní programy atraktivnější i zábavnější. Dospívající mládeţ by měla být do 

programu vţdy aktivně zapojena. Programy by měly být interaktivní a vţdy pro menší 

skupiny. Vyšší účinnost mají programy realizované předem vyškolenými vrstevníky 

(tzv. peer programy) neţ programy, které vedou učitelé. Měly by být připraveny pro 

podstatnou část dětí ve škole a měly by zahrnovat získávání důleţitých sociálních 

dovedností, nejčastěji se uplatňují dovednosti umět odmítnout návykovou látku, 

schopnost čelit manipulaci, komunikační a asertivní dovednosti, schopnost vytvářet 

přátelské vztahy, zvyšování zdravého sebevědomí, schopnosti sebeuvědomování, 

nenásilné zvládání konfliktů, lepší vnímání následků určitého jednání, studijní 

dovednosti, zvládání úzkosti a stresu. 

Velice důleţité pro přípravu těchto preventivních programů je zjistit a brát 

v úvahu místní specifika. Velkou pozornost je třeba věnovat výběru témat uţitých v 

programu, aby nedošlo naopak k návodu, jak uţít doposud neznámou návykovou látku. 

Měly by se co nejvíce pouţívat pozitivní modely, se kterými se cílová populace můţe 

ztotoţnit, vhodní jsou vrstevníci, kteří ţijí zdravě, nevhodní jsou pacienti léčení pro 

závislost a naprosto nevhodní jsou závislí na drogách, kteří o léčbu nemají zájem. 

Programy by měly zahrnovat legální i nelegální návykové látky, protoţe 

legální drogy bývají často tzv. průchozími drogami, čili zvyšují riziko problémů s 

jinými i nelegálními návykovými látkami. Preventivní programy musí být prezentovány 

kvalifikovaně a důvěryhodně. Neprofesionální přístup můţe mít i opačný efekt.  
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Do efektivní všeobecné prevence je vhodné zařadit i prvky selektivní a 

indikované prevence (viz níţe), protoţe míra rizikových faktorů se můţe u některého 

ţáka v krátké době značně zvýšit. Je třeba nabídnout pozitivní alternativy (např. kde 

hledat pomoc při problémech, jak zvládat duševní rozpoloţení apod.). Velmi důleţité je 

také věnovat pozornost snaze o sniţování dostupnosti návykových látek, ve škole by 

měly být tyto aktivity samozřejmostí (samozřejmě i tam, kde by se ţádné preventivní 

programy nerealizovaly). 

 

Selektivní prevence (můţeme se setkávat i s pojmem sekundární prevence) je 

oproti té všeobecné poskytovaná cíleně podle charakteru ohroţení. Tato „konkrétnější“ 

prevence můţe být velice efektivní. Programy selektivní prevence se zaměřují na ty 

části populace, u kterých lze předpokládat zvýšené riziko uţívání drog (např. děti 

alkoholiků, studenti, kteří nedokončili školu nebo kteří mají zhoršený prospěch). 

Rizikové skupiny lze identifikovat na základě biologických, psychologických, 

sociálních nebo environmentálních rizikových faktorů souvisejících s uţíváním drog, a 

dále podle věku, pohlaví, rodinné historie, místa bydliště nebo úrovně sociálního 

znevýhodnění. Selektivní programy jsou zaměřeny na celou rizikovou skupinu bez 

ohledu na úroveň vystavení jednotlivců rizikovým faktorům. Jedinci se zvýšeným 

rizikem představují nesourodou populaci, a i proto vyţadují specifický přístup. Z výše 

uvedeného je patrné, ţe selektivní prevence je proto náročnější na čas, finanční 

prostředky a potřebuje ještě kvalifikovanější realizátory. Určitý přístup bude vyţadovat 

student, který má vzhledem ke svému experimentováni s drogami zhoršený prospěch, 

jiný přístup bude aplikován na dospívajícího z rodiny, kde má otec problémy s 

alkoholem. Avšak některé ze strategií, které se pouţívají ve všeobecné prevenci, jsou 

vhodné i pro prevenci selektivní, vyuţívají se ale cíleněji (např. sniţování dostupnosti 

nebo nácvik určitých sociálních a jiných dovedností).  

Od všeobecných preventivních programů se selektivní preventivní programy 

odlišují především tím, ţe jde o určitou cílenou pomoc zaměřenou na specifické 

individuální potřeby. Vţdy je třeba znát problémy jedince nebo skupiny, pro kterou je 

program určen. K tomuto účelu slouţí řada dotazníků, jejichţ výstupy lze cíleně pouţít 

a zapracovat do připravovaného projektu.  

Organizátoři těchto preventivních programů by měli spolupracovat s dalšími 

organizacemi a to zejména z toho důvodu, ţe selektivní prevence je velmi náročná na 

čas a vyţaduje specializované formy pomoci. Vedle spolupráce s rodiči se nejčastěji 
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vyuţívá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, kde jsou vyškolení 

pracovníci pro pomoc při řešení problémů a to nejen s návykovými látkami. Programy 

vyuţívající intenzivní práci s rodiči bývají velmi úspěšné, jsou však velmi náročné na 

přípravu i realizaci, s čím je nutné předem počítat. 

 

Indikovaná prevence (můţeme se setkávat i s pojmem terciární prevence), 

jejím smyslem je působit na jednotlivce, kteří vykazují známky uţívání drog a dalšího 

problémového chování. Programy indikované prevence jsou zaměřeny na jednotlivce, u 

kterých byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, 

problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. Cílem indikované 

prevence není jen oddálení uţívání drog, ale také sníţení frekvence a objemu uţívaných 

drog a zmírnění následků jejich uţívání. Zjednodušeně řečeno spočívá v tom, přesvědčit 

jedince, ţe mu drogy přinášejí více zlého neţ dobrého a snaţit se nabídnout mu 

hodnoty, které usnadní návykové látky odmítat. Tzv. preventivní indikované programy 

se snaţí o to, aby osoba, která jiţ drogy uţívá, v tomto svém konání nepokračovala, 

případně se snaţí o to, aby „škody“, které tímto uţíváním způsobí (nejen sobě, ale i 

okolí), byly co nejmenší. 

Tyto preventivní programy chtějí vyuţít situace, kdy problém s uţíváním drog 

lze ještě relativně snadno řešit. V časném stádiu uţívání drog je totiţ člověk ještě 

schopen a ochoten přijmout motivaci ke změně ţivotního stereotypu a je důleţité ho i 

seznámit se skutečností, ţe pokud není připraven ke změně, měl by nést důsledky. 

Podstatné je získat důvěru problémového jedince a především mu pozorně naslouchat, i 

kdyţ bude drogy obhajovat. Na tyto argumenty je zcela nutné si připravit si přesvědčivé 

protiargumenty.  

Pokud neexistuje motivace ke změně ţivotního stylu popř. k léčbě, zbývá 

pouze sniţování rizik, protoţe není dobré spoléhat se jen na zázračné okamţité řešení. K 

úspěšné změně a léčbě musí často přispívat okolí postiţeného, jeho rodiče či partner. 

Volba jednotlivých přístupů a míra zapojení závisí na stupni rozvoje závislosti u osoby, 

které chceme pomoci. Je však důleţité si uvědomit, ţe nezbytné je především soustavné 

působení, nárazové akce nemívají samy o sobě výrazný efekt a nikdy nemohou nahradit 

soustavnou preventivní práci. 
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5.2. Protidrogové strategie 

V průběhu 70. a 80. let se v západní Evropě prosadily dvě základní linie 

protidrogových strategií.
87

 Prvá z nich si vytkla za svůj cíl osvobodit společnost od 

drog, zatímco druhá strategie sledovala omezování škodlivých důsledků drog.  

V zemích, ve kterých byla, resp. stále je prosazovaná první linie, je v podstatě 

zakázáno jakékoliv uţívání drog, pokud není medicínsky indikováno. Rozdíl téţ není 

činěn mezi drogami s vyšším a niţším zdravotním rizikem a jak legislativní úprava, tak 

její aplikace v praxi jsou vůči pachatelům drogových deliktů nesmlouvavé. Současně je 

však přisuzován i velký význam preventivním a terapeutickým opatřením. Cílem 

léčebného působení, v rámci této prvé strategie, je zbavit toxikomana jeho závislosti na 

drogách a integrovat jej zpět do normální společnosti. 

V zemích, kde hlavním cílem je limitovat důsledky zneuţívání drog, je 

zastáván názor, ţe je nemoţné zabránit veškerému abúzu
88

, coţ ovšem neznamená, ţe 

by zde drogy byly zcela akceptovány a nebyla přijímána kontrolní opatření 

k zamezování drogového obchodu i k jejich samotné konsumaci. Restriktivní opatření 

uplatňovaná proti individuálním konsumentům jsou nicméně značně liberální 

s odvoláním na to, ţe důsledky represivněji laděných sankcí v sobě skrývají nebezpečí 

ještě výraznějších škod, neţ které jiţ přináší samotný abúzus. Rozdíl je téţ činěn mezi 

drogami s vyšším a niţším zdravotním rizikem. Uvedená protidrogová strategie je 

zaměřená především na potlačování „velkého obchodu s drogami“, zatímco „prodej na 

ulici“ ponechává na okraji své pozornosti, coţ se projevuje jak v právních ustanoveních, 

tak v aplikační praxi, která drţení malého mnoţství omamných látek v zásadě 

nepostihuje. Cílem léčby, v rámci druhé linie, je omezit škodlivé psychosomatické a 

sociální následky abúzu, tzn. dosáhnout stavu, kdy toxikoman konsumuje drogy 

způsobem, kterým neohroţuje ani sebe ani ostatní. 

Je velmi obtíţné přesně rozlišit, která evropská země uplatňuje v současné 

době prvou a která druhou protidrogovou strategii, neboť ve vyhraněné podobě je 

najdeme spíše ojediněle. Mezi země, které inklinují k prvé z uvedených, patří zejména 

skandinávské státy. 
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 Abúzus je nadměrné užívání či zneužívání drog nebo také jejich užívání v nevhodnou dobu (práce, 
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Typickým příkladem druhé, tj. liberální, terapii akceptující protidrogové 

politiky, je Holandsko, kde je moţno zakoupit v tzv. coffee-shops marihuanu nebo hašiš 

bez rizika trestního postihu. Ani zde však nedošlo k obecné legalizaci drog a 

nedovolená manipulace s tvrdými drogami je i v Holandsku regulována trestněprávními 

předpisy.  

Legislativní opatření, která jsou pouţívána, jako jeden ze základních nástrojů 

protidrogové politiky jsou zaměřena jak na mezinárodní, tak na národních úrovních na 

kontrolu různých forem nedovolené manipulace s drogami: obchod, výrobu, pěstování, 

kultivaci, přechovávání, v některých zemích i na samotnou konzumaci drog. Často se 

dotýkají i oblastí kriminality, která se zneuţíváním drog bezprostředně souvisí – tj. na 

kriminalitu spáchanou pod vlivem nebo v úzké souvislosti s drogami. 

Na mezinárodní úrovni se jedná především o: 

- Jednotnou úmluvu o omamných a látkách (New York, 30. 3. 1961, vyhl. 

č.47/1965 Sb.) pozměněnou Protokolem z r. 1972, ČSFR přistoupila 

k Protokolu v červnu 1991, 

- Úmluvu o psychotropních látkách (Vídeň, 21. 2. 1971, vyhl. č. 62/1989 

Sb.), 

- Úmluvu proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami (Vídeň, 20. 12. 1988). ČSFR přistoupila k úmluvě v září 1991. 

Smyslem těchto mezinárodní dohod je koordinovat opatření přijímaná 

jednotlivými zeměmi tak, aby byla postupně vytvořena globální protidrogová strategie, 

která by co nejúčinnějším způsobem zamezovala dalšímu šíření abúzu drog a 

komplexně pokrývala oblast boje s nelegálním obchodem s drogami.  

Na národních úrovních lze rozdělit protidrogovou legislativu podle oblastí, na 

které je zejména zaměřena, na trestně-represivní a léčebně-terapeutickou. 

Represe je uţívána k potlačení abúzu drog přijímáním trestněprávních opatření 

uplatňovaných vůči obchodníkům s drogami na jedné straně a vůči samotným abúzorům 

(jedincům zneuţívajícím drogy k vlastní konzumaci) na straně druhé. 

Téměř ve všech zemích světa je zneuţívání drog, vzhledem ke svým 

zdravotnickým a sociálním důsledkům, pokládáno za jednání neţádoucí. Jedinec závislý 

na droze přestává plnit svoje sociální role a dříve či později vyţaduje finanční náklady 

na léčbu a další ţivotní zaopatření. Povaha trestního postihu samotného zneuţívání drog 

je závislá na tom, zda je platným právem abúzor pokládán za osobu delikventní či pouze 

sociálně ohroţenou. Tato diferenciace se týká především věkové kategorie mladistvých, 
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kterou má většina legislativních úprav zájem uchránit před stigmatizujícím kontaktem 

s trestním systémem. Proto jsou v takových případech preferována i v oblasti trestně-

právní opatření sociálně zdravotní a výchovné povahy (např. různé formy léčebných 

resocializačních programů prováděných jak ambulantní tak ústavní formou). 

Další diferenciace trestního postihu můţe být dána typem zneuţívané drogy. 

Byť ve většině zemí právní úprava tyto rozdíly mezi drogami s niţším a vyšším 

zdravotním rizikem nereflektuje, existují státy, kde je jiný, přísnější reţim uplatňován 

vůči drţitelům drog s vyšším zdravotním rizikem a mírnější vůči těm, kteří manipulují 

pouze s drogami s niţším zdravotním rizikem. Ve většině zemí je trestní postih 

diferencován i podle mnoţství omamné substance.  

V řadě zemí není sice penalizováno samotné zneuţívání, ale velmi často jiţ 

pouhé drţení omamné resp. psychotropní látky. Mezi země, které trestají jiţ samotné 

zneuţívání drog, patří např. Švýcarsko. 

Pokud jde o problém obchodníků resp. překupníků drog, jsou právní úpravy 

vesměs represivně orientované. Tento fakt vyplývá z obecně známé skutečnosti, ţe 

prvním krokem, jak omezit zneuţívání drog je nesmlouvaný boj s jejich obchodem. 

Abúzoři mohou být téţ pokládáni za jedince nemocné, a podle toho s nimi je 

pak i nakládáno. Stoupající zájem na sníţení negativních sociálních a zdravotních 

důsledků zneuţívání drog zvyšuje zájem zemí o efektivní či terapeutické programy.  

 

 

5.3. Protidrogová politika České republiky 

V následující kapitole představím vývoj a organizační rámec protidrogové 

politiky
89

 České republiky v letech 2008 a 2009.
90

 Odpovědnost za tvorbu a naplňování 

národní protidrogové politiky tedy nese vláda České republiky a jejím hlavním 

poradním orgánem je jiţ zmíněná Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

která se v r. 2008 sešla čtyřikrát. V současné době je v platnosti Národní strategie 

                                                 

89
 Drogová (někdy označováno i jako protidrogová) politika je souhrn zásad, cílů a opatření navržených 

a prováděných k řešení problému drog, zejména těch nezákonných, na úrovni místní, státní nebo 
mezinárodní. 

90
 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, Praha, Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2009, s. 4 – 8. 
 Výroční zpráva dostupná na WWW:  <http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_20
08>. 

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
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protidrogové politiky na období 2005 aţ 2009 a Akční plán realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2007 aţ 2009. Krajské strategické dokumenty 

protidrogové politiky měly v roce 2008 vypracovány všechny kraje. V první polovině 

roku 2009 byla Česká republika předsedající zemí v Radě EU, proto Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky projednávala řadu dokumentů týkajících se přípravy a 

průběhu předsednictví a její sekretariát zajišťoval vedení Horizontální pracovní skupiny 

pro problematiku drog Rady EU. 

Rok 2008 byl čtvrtým rokem realizace národní strategie protidrogové politiky a 

druhým rokem realizace akčního plánu realizace národní strategie protidrogové politiky. 

Evaluace plnění cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 aţ 2009 a 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 aţ 2009 

proběhla do konce roku 2009 a výsledky budou rovněţ podkladem pro tvorbu nové 

strategie a akčního plánu na období od počátku roku 2010. 

 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 aţ 2009
91

 (dále jen 

Strategie), schválená usnesením vlády č. 1305/2004, je v pořadí jiţ čtvrtou 

protidrogovou strategií za dobu existence České republiky. Podobně jako všechny 

moderní protidrogové strategie v Evropské unii je zaloţena na vyváţeném uplatňování 

intervencí v oblasti sniţování poptávky (prevence, léčba, resocializace), minimalizace 

rizik a potlačování nabídky (sniţování dostupnosti drog). 

Nástrojem pro realizaci Strategie je Akční plán. Pro období platnosti Strategie 

byly sestaveny a vládou České republiky přijaty dva akční plány: Akční plán realizace 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2006 a Akční plán realizace 

Národní strategie protidrogové politiky období 2007 - 2009. Plnění kaţdého Akčního 

plánu bylo vyhodnocováno a zpráva o plnění byla předloţena vládě České republiky. 

 

 

Hlavní principy 

Hlavním principem Strategie je ochrana veřejného zdraví. Tento koncept, který 

byl na toto období definovaný také Světovou zdravotnickou organizací, staví na 

                                                 

91
 Vláda České republiky. /Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009/. [on-line]. (22. 

12. 2008). [cit. 2010-1-16+. Dostupné na WWW: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-
politika/dokumenty/publikace/Strategie_05-09_CZ_web.pdf>. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/publikace/Strategie_05-09_CZ_web.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/publikace/Strategie_05-09_CZ_web.pdf
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komplexu preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních a kontrolních 

opatření včetně opatření vymáhání práva, která mají za cíl zlepšovat zdravotní, sociální, 

ekonomické, bezpečnostní a trestněprávní podmínky, které ovlivňují zdravý vývoj 

jednotlivce i společnosti. Ke konceptu ochrany veřejného zdraví se hlásí i 

Amsterdamská úmluva Evropské unie. 

Další principy, které byly v tomto období uplatňovány, jsou následující: 

realistický a poučený přístup, priorita ověřených dat a strategií, partnerství a společný 

postup, komplexní přístup, hodnocení efektivity, dlouhodobé plánování. 

 

Specifické cíle 

Jako specifické cíle pro toto období byly stanoveny následující záměry: 

- stabilizovat případně sníţit počet problémových uţivatelů drog, 

- zastavit nárůst experimentálního a příleţitostného uţívání legálních a 

nelegálních drog, 

- stabilizovat případně sníţit spotřebu legálních a nelegálních drog ve 

společnosti, zejména mezi nezletilými mladými lidmi, 

- sníţit potenciální rizika uţívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a 

sociální dopady jejich uţívání na jedince a společnost, 

- zvyšovat kvalitu ţivota uţivatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých 

prostřednictvím zajištění dostupnosti kvalitních sluţeb léčby a resocializace, 

- sníţit dostupnost legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a 

zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím efektivnějšího vyuţívání 

existujících legislativních a institucionálních nástrojů. 

 

Koncem roku 2009 zahájil sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky práce na přípravě podkladů pro „Národní strategii protidrogové politiky České 

republiky na období 2010 aţ 2018“. 
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5.3.1. Finanční prostředky na protidrogovou politiku 

V roce 2008 dosáhly účelové výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou 

politiku 597,3 mil. Kč
92

, z toho ze státního rozpočtu bylo vydáno 371,9 mil. Kč, kraje a 

obce přispěly částkou 162,9, resp. 62,5 mil. Kč.  

Oproti roku 2007 došlo k nárůstu souhrnných výdajů na všech třech úrovních o 

7 procent. K poklesu došlo na centrální úrovni u všech sledovaných resortů a 

centrálních institucí kromě ministerstev obrany, práce a sociálních věcí a Národní 

protidrogové centrály. Na krajské úrovni došlo souhrnně k meziročnímu nominálnímu 

nárůstu výdajů přibliţně o třetinu, k poklesu výdajů došlo ve Zlínském kraji a kraji 

Vysočina. Výdaje obcí zůstaly v souhrnu v téměř stejné výši jako v r. 2007. 

Z celkem 597,3 mil. Kč bylo 152,1 mil. Kč (25,5%) vydáno na prosazování 

práva, 184,5 mil. Kč (30,9%) na léčbu, 159,4 mil. Kč (26,7%) na harm reduction
93

, 58,4 

mil. Kč (9,8%) na primární prevenci a 24,9 mil. Kč (4,2%) na následnou péči. 

 

5.3.2. Nejvýznamnější rámcové změny protidrogové politiky 

K nejvýznamnějším rámcovým změnám
94

 protidrogové politiky v roce 2008 

patří několik opatření, které učinila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:  

- Schválila návrh nového trestního zákoníku, který nabyl účinnost 1. ledna 

2010 a přinesl významné změny v oblasti nakládání s nelegálními drogami. 

Byla zavedena nová skutková podstata postihující neoprávněné pěstování 

rostlin obsahujících omamné či psychotropní látky. U tohoto trestného činu 

a u trestného činu přechovávání omamných a psychotropních látek byly 

omamné a psychotropní látky rozděleny do dvou kategorií, a to podle míry 

                                                 

92
 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, Praha, Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2009, s. 1. 
 Výroční zpráva dostupná na WWW:  <http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_20
08>. 

93
 Jako „Harm Reduction“ (obvykle se nepřekládá do češtiny) se označují přístupy snižování či 

minimalizace poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k 
tomu, aby užívání zanechali. 
Pramen: Národní monitorovací středisko. /Harm Reduction/. *on-line]. (04. 10. 2005). [cit. 2010-02-
16+. Dostupné na WWW: <http://www.drogy-
info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn>. 

94
 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, Praha, Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2009. 
 Výroční zpráva dostupná na WWW:  <http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_20
08>. 

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn
http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/zakladni_pojmy_z_oblasti_primarni_drogove_prevence_souhrn
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2008
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jejich škodlivosti a zdravotní nebezpečnosti. Do první kategorie je zařazeno 

konopí a látky obsahující tetrahydrokanabinoly (THC), do druhé kategorie 

spadají ostatní omamné a psychotropní látky. Neoprávněné nakládání 

s látkami první kategorie je trestáno niţší trestní sazbou. Z této legislativní 

změny však nelze dovozovat úmysl zákonodárce obecně rozdělovat drogy 

na „tvrdé“ a měkké“, neboť u ostatních drogových trestných činů takovéto 

privilegované postavení konopí a látek s obsahem tetrahydokanabinolů 

nenajdeme. 

- Významnou změnou je také nové ustanovení týkající se nedovoleného 

pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku – 

pěstování stanovených rostlin nebo hub pro vlastní potřebu bude 

postihováno mírnější trestní sazbou neţ dosud a pěstování malého mnoţství 

rostlin nebo hub pro vlastní potřebu nebude postihováno podle trestního 

zákona, ale podle zákona o přestupcích.  

- Jak jsem jiţ výše naznačila, došlo také ke změnám v oblasti nakládání s 

léčivy obsahujícími pseudoefedrin, který slouţí v České republice v 

posledních letech jako vstupní surovina pro nelegální výrobu pervitinu. V 

návaznosti na nový zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.), který je účinný od 1. 

ledna 2008 stanovil Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. května 2009 

omezení pro výdej léků s obsahem do 30 mg pseudoefedrinu v tabletě. V 

říjnu 2009 však byl provoz centrálního úloţiště elektronických receptů z 

rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů přerušen a prakticky se tak 

znemoţnilo dodrţování omezení při výdeji léků s obsahem pseudoefedrinu 

v lékárnách. Reakce na tuto situaci však byla taková, ţe do Parlamentu 

České republiky byl odeslán návrh, který se snaţí docílit toho, aby výdej 

tohoto léku byl pouze na lékařský předpis. Dle mého soudu je tento postup 

v rámci předcházení této drogové kriminality tím nejvhodnějším řešením.  

- Novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, 

došlo k zakotvení profese adiktologa (kvalifikace adiktologa umoţňuje 

vykonávat preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na 

návykových látkách) a k vymezení odborné způsobilosti k jeho výkonu. 
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5.4. Národní protidrogová centrála  

Poslední, čemu se chci ve své diplomové práci věnovat, je Národní 

protidrogové centrále (celý název toto útvaru, který jsem jiţ zmínila za začátku své 

diplomové práce, zní Národní protidrogová centrála Sluţby kriminální policie a 

vyšetřování Policie České republiky, dále jen NPC). V oblasti potírání drogové trestné 

činnosti má velmi významné a nezastupitelné místo NPC. Jde o útvar Policie České 

republiky s celorepublikovou působností, který se skládá ze dvou výkonných odborů 

dislokovaných v Praze a šesti expozitur (v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad 

Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě). Kromě úkolů, které NPC plní v rámci 

trestního řízení (vyhledávání a vyšetřování závaţné organizované a mezinárodní 

drogové trestné činnost), reprezentuje a zastupuje policii mimo resort, spolupracuje s 

Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a dalšími ústředními orgány státní 

správy. Kromě jiného je NPC také místem, kde se shromaţďují trestně-právní data o 

této trestné činnosti a zároveň je i garantem tohoto typu dat v rámci mezinárodní sítě 

National Focal Point, které se cestou Národního monitorovacího centra pro drogy a 

drogové závislosti sdruţují v evropské síti REITOX. 

 

5.4.1. Organizace a činnost NPC 

Organizační struktura
95

 Národní protidrogové centrály odpovídá jednotlivý 

úkolům, které jsou na tento útvar kladeny. Ve vztahu k jednotlivým problematikám a 

jednotlivým regionům jsou výkonné součásti (tj. ty, které se zabývají přímo 

odhalováním organizované drogové kriminality) rozděleny na dva praţské odbory a šest 

regionálních expozitur (viz výše).  

 

Odbor přírodních drog a polosyntetických drog  

Tento odbor se zabývá odhalováním, dokumentováním a vyšetřováním 

drogové kriminality v oblasti přírodních a polosyntetických drog, jakými jsou heroin, 

marihuana, kokain a hašiš. 

 

 

                                                 

95
 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály, Praha, Národní protidrogová centrála, 2010. 

 Výroční zpráva dostupná na WWW: 
 <http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reports.aspx>. 

http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reports.aspx
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Odbor syntetických drogy  

Tento odbor se zabývá odhalováním, dokumentováním a vyšetřováním 

drogové kriminality v oblasti syntetických drog, jakými jsou především metamfetamin 

(pervitin) včetně dovozu a obchodováním s prekurzory, ze kterých se pervitin vyrábí 

(pseudoefedrin, efedrin). Dále sem spadají drogy jako extáze. 

  

Oddělení prekurzorů, chemických látek a anabolik  

Policisté z tohoto oddělení se významně podílejí na meziresortních jednáních v 

oblasti omezování dostupnosti látek, pomocí kterých se vyrábějí některé drogy. Jedná se 

zejména o pseudoefedrin obsaţený v lécích, červený fosfor a jod v případě pervitinu či 

acetanhydrid v případě heroinu. 

 

Odbor informatiky a National Focal Point  

Národní protidrogová centrála kontinuálně plní úkoly při realizaci Národního 

bodu pozorování. Jedná se o společné analytické pracoviště NPC a Generálního 

ředitelství cel Ministerstva financí, které bylo zřízeno dodatkem k prováděcímu 

protokolu ke smlouvě mezi Policií České republiky a Generálním ředitelstvím cel 

Ministerstva financí. Výsledkem práce tohoto pracoviště jsou zejména kompletní 

statistická zpracování všech záchytů omamných a psychotropních látek a realizovaných 

pachatelů v České republice. 

 

Zahraniční spolupráce  

Mezinárodní spolupráce patří k prioritám útvaru. NPC spolupracuje mimo 

ostatní státy (nejvýznamnější jsou např. Švédsko, Makedonie, Chorvatsko, Maďarsko, 

Ukrajina, Norsko, Irska, Rusko, Německo, Rakouska, Francie, USA, Nizozemsko, 

Švýcarska, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Kanada, Izrael a Bulharsko) také s národní 

ústřednou Interpol a národní jednotkou Europol. 

 

Legislativa a trestní řízení  

Pracovníci NPC pověřeni úkoly v oblasti legislativy a trestního řízení se 

významně podílejí na připomínkování návrhů zákonů (v roce 2009 to byla především 

novela trestního zákona), závazných pokynů policejního prezidenta a vyhlášek a 

dokumentů ministerstev a mezirezortních komisí či vlády České republiky. Dále se 

účastní zefektivnění trestního řízení v rámci NPC a přímé komunikace se státním 



 

80 

 

zastupitelstvím a soudy. V neposlední řadě také spolupracují na vzdělávání pracovníků 

policie a NPC v legislativních věcech a trestním řízení.  

 

Odbor metodiky a prevence 

Odbor metodiky a prevence (OMP) zastupuje NPC v rámci Policie České 

republiky a na veřejnosti. Mezi jeho základní povinnosti patří činnost vzdělávací, 

metodická a publikační, další kaţdodenní činností je zajištění styku NPC s veřejností a 

se sdělovacími prostředky. 

Pracovníci OMP v rámci vzdělávacího systému Ministerstva vnitra České 

republiky a Policie České republiky se podílejí především na vzdělávání policistů, 

pořádají specializované kurzy a přednášky na Policejní akademii České republiky v 

bakalářském i magisterském studijním programu, dále pořádají semináře pro pracovníky 

Preventivně informačních skupin (například v roce 2008 byly dva semináře zaměřeny 

na podrobné seznámení s projektem primární prevence Malá policejní akademie a také 

na aktuální stav drogové scény v České republice).  

OMP se podílí také na vzdělávání příslušníků Vězeňské sluţby České 

republiky, Armády České republiky a městské policie. Mimo rezort Policie České 

republiky pracovníci OMP přednášejí také na Justiční akademii České republiky, kde 

bývají jejich cílovými skupinami soudní a právní čekatelé a vyšší soudní úředníci.  

Na základě poptávky z minulých let začali pracovníci OMP participovat na 

vzdělávacích programech pro odbornou veřejnost, kde jejími hlavními cílovými 

skupinami jsou školní metodici prevence.  

OMP dále v drogové oblasti spolupracuje s vládními i nevládními 

organizacemi a významnou měrou se podílí se na realizaci protidrogové politiky České 

republiky. 

Do činnosti OMP rovněţ patří příprava a organizace instrukčně metodických 

zaměstnání pro policisty zařazené na úseku odhalování drogové kriminality z 

jednotlivých krajských ředitelství a územních odborů Policie České republiky. 



 

81 

 

6. Mála policejní akademie aneb příběhy ze života… jak 

bys je řešil ty? 

 

Malá policejní akademie aneb příběhy ze života…jak bys je řešil ty?
96

 

(dále jen MPA) je pilotní projekt „Komplexního programu prevence sociálně 

neţádoucích jevů na základních školách“, který vznikl na základě soustavné spolupráce 

preventivně informační skupiny Okresního policejního ředitelství v Českých 

Budějovicích s pracovníky Odboru metodiky a prevence Národní protidrogové centrály 

Policie České republiky v Praze, mezi hlavní organizátory tohoto projektu patřili npor. 

PhDr. Lucie Ptáčková a kpt. Miloš Vaněk.  

Projekt vychází ze současných problémů, se kterými se naše společnost stále 

častěji potýká a kterým musí efektivně čelit. Sociálně neţádoucí jevy tvoří širokou škálu 

problémů, které trápí nejenom psychology a pedagogy, ale i policisty. Hlavním úkolem 

tohoto projektu je systematická a důsledná práce s dětmi vybraných tříd na druhém 

stupni základních škol a jeho hlavním cílem je především preventivně přispět u dětí k 

osvojování si pozitivního sociálního chování a odmítání porušování zákona.  

Mezi základní otázky, které jsou v tomto projektu probírány a řešeny, patří 

problematika šikany, agresivity, lidských práv, dětské kriminality, trestního práva, 

gamblerství, alkoholové a nealkoholové toxikomanie. Tyto okruhy témat jsou zařazeny 

do hodin občanské nebo rodinné výchovy a učitelé na jednotlivá témata následně 

navazují i ve svých dalších hodinách. Tím je vytvořen systém primárního preventivního 

projektu, kdy se na jednotlivých školách s uvedenými tématy pracuje po celý školní rok. 

Všechna témata daného projektu byla předloţena k posouzení odborníkům z 

Policejní akademie České republiky a Karlovy univerzity. Dále byla obsahová náplň a 

její vhodnost pro jednotlivé ročníky konzultována i s pedagogy ze základních škol. 

Z významných osobností se do tohoto projektu mimo jiné zapojili i současný 1. 

náměstek ministra vnitra a bývalý dlouhodobý ředitel Národní protidrogové centrály 

plk. JUDr. Jiří Komorous, doc. PhDr. Čírtková a doc. Ing. Renata Štablová, CSc.,  

Pilotního projektu, který probíhal v letech 2002 – 2006, se účastnily tři 

základní školy v okrese České Budějovice, které zároveň zastupovaly jednotlivé 
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republiky České Budějovice společně a Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a 
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kategorie škol - sídlištního, městského a venkovského typu. Od samého počátku projekt 

počítal se čtyřletým působením a za tuto dobu se v něm vystřídalo 4 000 dětí. 

Jako sídlištní byla vybrána Základní škola Máj I. Tato základní škola je 

nejmladší školou, která působí v Českých Budějovicích a byla vybudována zároveň s 

novým sídlištěm v roce 1988. V roce 2002 zde studovalo 781 ţáků v 35 třídách, o které 

se staralo 56 pedagogických pracovníků. 

Školu městského typu reprezentovala Základní škola Suché Vrbné – 

Pohůrecká. Tato základní škola leţí naopak v poměrně klidné části města mezi 

rodinnými domky. Svůj provoz zahájila na počátku šedesátých let. Školu v roce 2002 

navštěvovalo 575 dětí v 27 třídách a 35 pedagogů. 

 Základní škola Lišov je poslední škola, která se projektu zúčastnila. Jde o 

školu „mimobudějovickou“, mimoměstskou, od krajského města je vzdálena 15km a 

byla otevřena v roce 1973. Školu v roce 2002 navštěvovalo 485 ţáků z Lišova a 

z ostatních šestnácti spádových obcí, o které se staralo 33 pedagogů a vychovatelů. Tato 

škola je známa svými humanitárními akcemi. 

Od počátku se do přípravy zapojili ředitelé vybraných škol a další dva 

pedagogové, kteří zajišťovali veškeré aktivity týkající se uvedeného projektu. Kromě 

učitelů se na přípravě podíleli i psychologové, lékaři, právníci, pracovníci Policejní 

akademie a psychiatrické léčebny. 

Děti od šestých do devátých tříd měly k dispozici pracovní sešity, které 

připravili specialisté z řad policie a připomínkovali je také pedagogové, psychologové a 

právníci. Prostřednictvím těchto pracovních listů se děti částečně samostatně a částečně 

pak v hodinách, mohly seznamovat s různými problematikami sociálně neţádoucích 

jevů. V návaznosti na dané téma pak děti řešily konkrétní příklady. Pracovní sešity
97

 

dále obsahovaly celou řadu zpětných vazeb k ověření znalostí, které děti v průběhu 

školního roku získávaly: 

- Pracovní sešit pro šestou třídu – hlavním tématem tohoto pracovníku sešitu 

je šikana a drogy v dějinách lidstva. 

- Pracovní sešit pro sednou třídu – hlavním tématem pro 7. třídu je agresivita 

a záškoláctví a volný čas a drogy. 
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- Pracovní sešit pro osmou třídu – mezi základní témata 8. ročníku patří 

alkohol, nikotin, gambling neboli chorobné hráčství a dále je v obecné 

rovině rozebírán trestní zákoník. 

- Pracovní sešit se pro devátou třídu – tento poslední pracovní sešit se zabývá 

hned několika tématy: pohlavním zneuţíváním, znásilněním, poškozováním 

cizí věci, náboţenskými sektami, sprejerstvím a největší pozornost je 

věnována drogám, infekčním onemocněním a drogovým dealerům.   

Na výuku, kterou zabezpečovali policisté, navazovaly další doprovodné 

programy, na jejichţ průběhu se podílela škola i další instituce (pedagogicko-

psychologická poradna, Policie České republiky aj.). Dále na školách probíhaly besedy 

na různá témata a nedílnou součástí tohoto projektu byly i exkurze do různých institucí - 

návštěva policie, hasičského záchranného sboru, K - centra, Dětského krizového centra 

a další. Například lékaři z krajské a okresní hygienické stanice s dětmi besedovali na 

témata - sexuální výchova, osvěta proti AIDS, zdravý ţivotní styl, pracovníci z 

psychologických poraden pak v návaznosti na témata šikana věnovaly jejím následkům, 

problémů agresivity a záškoláctví. Do projektu se zapojili i stráţníci městské policie, 

kteří v několika hodinách naučili ţáky základům sebeobrany. Další součástí projektu 

byly i literární, výtvarné a sportovní soutěţe a putovní výstavka, která pomohla dětem 

objasnit jednotlivé činnosti policie. Na těchto výstavkách se na jednotlivých panelech 

objevily i výtvory dětí. 

V průběhu školního roku nebyly děti známkovány, ale získávaly bodové 

hodnocení za účast v soutěţích či v dalších doprovodných akcích. Děti mohli svým 

aktivním přístupem podpořit i rodiče a tím dětem pomoci získat další body – například 

stačilo pouze, aby se rodiče zúčastnili některé z výstav, sportovního dnu či besed, které 

pro ně byly připraveny v rámci třídních schůzek. Dále se samozřejmě rodiče mohli do 

projektu zapojit i dalšími nápady či doporučeními. 

Na jednotlivých školách byly připraveny speciální nástěnky, které se MPA 

věnovaly. Tímto způsobem se děti mohly dozvídat nejnovější novinky z akcí a soutěţí. 

Vedle nástěnek fungovaly i schránky důvěry, kam děti mohly vhazovat své připomínky, 

náměty k další činností a v neposlední řadě i případná svá trápení, která jsou pro ně 

neřešitelná. Tyto schránky pravidelně vybírali pověření pedagogové, konzultovali je s 

vedením školy, případně s pracovníky policie či dalšími odborníky a hledali 

bezprostředně řešení.  
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Na konci kaţdého školního roku proběhlo slavnostní vyhodnocení se 

zajímavým programem, kde byli nejlepší ţáci ohodnoceni a dostali zajímavé ceny. 

 

 

Protoţe během čtyřletého působení MPA vyplynul o tento projekt enormní 

zájem, a to jak od ostatních dětí, pedagogů, tak od rodičů i široké veřejnosti, a protoţe 

se jiţ od začátku druhého ročníku hlavní organizátoři začali setkávat s výčitkami, ţe je 

MPA pouze na třech vybraných školách a ţe by i jiné školy měly o tento projekt velký 

zájem, „museli“ organizátoři na poptávku zareagovat. Na základě těchto ohlasů i zpětné 

vazby a poţadavků učitelů i ţáků se rozhodla preventivně informační skupina 

Okresního policejního ředitelství v Českých Budějovicích společně s pracovníky 

Odboru metodiky a prevence Národní protidrogové centrály za finančního přispění 

obchodní společnosti E-ON připravit výukový DVD program pro II. stupeň základních 

škol, který je v současné době přístupný všem školám, učitelům a dětem. Tento 

výukový program je aktivně základními školami vyuţíván a je velice kladně hodnocen 

jak dětmi, tak pedagogy.  

 

 



 

85 

 

ZÁVĚR 

 

Tématem mé diplomové práce byla problematika prevence kriminality v České 

republice. Po prostudování základních materiálů týkajících se prevence kriminality, kdy 

jsem se seznámila s obecnými aspekty této problematiky, jsem se rozhodla blíţe zaměřit 

pouze na určitý druh preventivních opatření a přinést jejich podrobnější přehled. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se právě na drogovou prevenci. Oslovila jsem 

Národní protidrogovou centrálu sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České 

republiky s prosbou o poskytnutí materiálů k některému z primárních preventivních 

projektů, na kterém se jako útvar podílejí. Tímto způsobem jsem se mohla seznámit 

s plk. Mgr. Břetislavem Brejchou, který mi představil preventivní projekt „Malá 

policejní akademie…příběhy ze ţivota, jak bys je řešil ty?“. 

Zkušenosti získané od odborníků, kteří se v této oblasti pohybují, mi umoţnily 

poznat, ţe se jedná o mnohem sloţitější a komplexnější systém, neţ byla má původní 

představa. 

Za cíl své diplomové práce jsem si tedy vytyčila podání uceleného přehledu a 

popisu základního systému uplatňování prevence kriminality v České republice. 

Podrobněji jsem se věnovala třem základním úrovním preventivních opatření – 

mezirezortní, resortní i místní. I přesto, ţe jsem několikrát při psaní práce upozorňovala 

na skutečnost, ţe preventivní opatření mohou být účinná především tehdy, pokud jsou 

vytvářena speciálně pro danou oblast a zaměřují se na konkrétní neţádoucí jevy, které 

se v dané lokalitě vyskytují, musím konstatovat, ţe i ústřední či centrální úroveň je 

velice důleţitá. Myslím si, ţe právě na této úrovni by se měly připravovat základní 

principy, cíle a především pak obecné hodnocení prováděných preventivních aktivit a 

preventivních opatření. 

V České republice mezirezortní úroveň preventivních opatření zabezpečuje 

Republikový výbor pro prevenci kriminality, který se má pravidelně scházet jedenkrát 

měsíčně. Z Výroční zprávy národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 

závislosti jsem se však dozvěděla, ţe se v roce 2008 sešel pouze čtyřikrát, coţ mi přijde 

nedostatečné a zřejmě to svědčí o jistých rezervách v činnosti tohoto orgánu. 

Rezortní úroveň preventivních opatření jsem prezentovala na dvou ústředních 

orgánech – na Ministerstvu vnitra České republiky a na Ministerstvu školství, mládeţe a 
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tělovýchovy České republiky. Dle mého zjištění je rezortní úroveň preventivních 

opatření v České republice velice systematicky propracovaná. Pokud se však jedná o 

systém v gesci Ministerstva vnitra, dle mého mínění je velice sloţitý a dovolím si 

konstatovat, ţe k účinnějšímu působení by bylo vhodné zvýšit stupeň koordinace 

jednotlivých podsystémů preventivních opatření (subsystém ministerstva vnitra, 

subsystém Národní protidrogové centrály a subsystém krajských ředitelství policie 

České republiky a jejich územních odborů). 

Místní úrovni preventivních opatření jsem se věnovala především v obecné 

části. Právě tato úroveň je dle mého mínění nejdůleţitější součástí prevence kriminality, 

neboť dokáţe nejefektivněji působit na neţádoucí jevy a flexibilně se přizpůsobovat 

konkrétním potřebám a především jasně hodnotit účinnost přijatých opatření.   

Jak jsem jiţ naznačila ve své práci, spatřuji výraznější slabinu systému 

preventivních opatření v České republice v absenci zákona, který by do našeho právního 

řádu zakotvil legální definici pojmu prevence kriminality, jednoznačně stanovil 

výkonné subjekty, která se budou na provádění preventivních opatření podílet a budou 

za ně nést odpovědnost. Takový zákon by rovněţ měl upřesnit vzájemné vztahy 

jednotlivých subjektů prevence kriminality, protoţe pouze systematický a přehledný 

preventivní systém, který je centrálně řízený (avšak dostatečně zohledňující místní 

podmínky prevence kriminality) můţe být efektivní.  

V závěru své diplomové práce jsem představila projekt „Malá policejní 

akademie…aneb příběhy ze ţivota, jak bys je řešil ty?“. Tento komplex preventivních a 

informačních aktivit na mě udělal velmi dobrý dojem. Ústřední myšlenka tohoto 

projektu, pracovní nasazení jejich realizátorů i způsob samotného provedení jistě 

významným způsobem přispěl ke zvýšení informovanosti jeho adresátů a k hlubšímu 

zamyšlení se nad důleţitými ţivotními hodnotami.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 

Krátká ukázka
98

 z pracovního sešitu pro 6. třídy na téma Grogy v dějinách 

lidstva: 

 

DROGY 

 

      „Ahoj, Péťo! Karla z osmičky odvezli do nemocnice. Prý se předávkoval 

nějakými drogami.“  

     „Čau, Honzo. Já vím. Včera odpoledne, když jsem šel ze školy, jsem 

Karla s celou partou viděl. Chvíli jsem se s nimi bavil. Říkali, že mají nějaké nové zboží 

a chtějí ho vyzkoušet. Nabízeli mi, abych to s nimi zkusil. Já jsem nevěděl, o co jde, co 

to má být. I mě Karel přemlouval, že to nic není, že to již několikrát vyzkoušeli a nikomu 

se nic nestalo. Když jsem odcházel, začali si všechno připravovat. Byl to nějaký prášek, 

který rozpouštěli ve vodě. Víc jsem neviděl, protože jsem odešel. "  

      „To jseš dobrej. Já jsem zvědavější, asi bych to s nimi vyzkoušel. Zvlášť 

když Karel říkal, že to už měli a nikomu se nic nestalo.“ 

 

 

 Jak se podle tebe zachoval Péťa?  

  

 Jak by se zachoval Honza?  

 

 Jak by ses zachoval ty?  
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Příloha č. 2 

Názory některých děti
99

 na pilotní projekt komplexního programu prevence 

sociálně neţádoucích jevů na základních školách Malá policejní akademie…aneb 

příběhy ze ţivota, jak bys je řešil ty? : 

 

Juliana Frenková 

 „Projekt MPA se mi velice líbil. Nikde jinde bych se nedozvěděla tolik 

informací o drogách, násilí a ostatních patologických jevech. Vím, ţe ţádná z těchto 

věcí není dobrá. Vím, jak se proti ním mám bránit. Děkuji všem, kteří se na tomto 

projektu podíleli, ţe nám umoţnili dozvědět se něco o ţivotě.“ 

 

Zdeňka Benedová 

 „Kdyţ k nám do třídy poprvé vešli v šesté třídě policisté, myslela jsem si, 

ţe je to hloupost. Po čtyřech letech fungování MPA mám jiný názor. Dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavých věcí. Uţili si spoustu legrace. Moje hodnocení je kladné. Velmi se 

mi MPA líbila. Byla bych pro pokračování i na jiných školách.“ 

 

Miroslava Hornáková 

 „MPA jsme měli párkrát v kaţdém školním roce, byly to úţasné hodiny 

s policií, nikdy jsem si nemyslela, ţe dokáţou tak zvládnout děti. Povídat a přitom 

uhlídat kázeň ve třídy, i ti největší lotři zaujatě poslouchali. Myslím si, ţe by měli být 

všichni seznámeni s problémy, které na nás čekají na kaţdém rohu a toto všechno nám 

popsali ti úţasní lidé od policie. Provázeli nás kaţdým problémem dopodrobna, měli 

připravené příběhy, které zaţili nebo viděli anebo o nich slyšeli. Vyprávěli o tom, jak se 

vyvarovat tomu, aby se nám něco takového také nestalo a celé povídání bylo zakončeno 

dotazy, všechny vysvětlili a přidali i něco navíc. Hodiny s MPA určitě nebyly 

k zahození, opravdu se mi to moc líbilo, škoda, ţe těch hodin nebylo víc. Ráda bych 

poděkovala panu Vaněčkovi, paní Ptáčkové a Toningerové, ţe to s námi vydrţeli a 

hlavně paní učitelce Jiráčkové, která s tím měla největší práci, za to, ţe tyto hodiny 

zařídila.“ 

 

Janek Štefančik 

 „Je to dobrá věc. Mně se to líbí, jsou tam dobrý hry a soutěţe. Taky mě 

potěšily ceny, myslím, ţe by MPA měla pokračovat i v dalších letech.“ 

 

Nikola Drdová 

 „MPA mi dala do ţivota strašně moc věcí. Nemůţu říct, ţe jen ty 

nejlepší, protoţe mě zatáhla i do světa hrůzy. Svět plný alkoholu a drog. Poznala jsem, 

jak se ţije těm v „jiném světě“. A strašně moc bych jim chtěla pomoci, protoţe i kdyţ 

jsou od „normální“ společnosti odsouzený, jsou to přece také lidi, jako jsme my. Kaţdý 

má své problémy. Někdo jde radši mezi lidi, někdo si zaleze do pokoje a je sám. Někdo 

se opije a někdo jde pro radu za doktorem. Třeba oni měli také nějaký problém, ale 
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nemají nikoho na světě, kdo by jim pomohl a tak se ubrali touto cestou. Kaţdý jsme uţ 

určitě zaţili ten pocit bezmoci, bolesti, samoty. Kaţdý to nese jinak. A kdyţ tomu 

druhému nepomůţeme, dopadne tak jak dopadne. Ale to sem odbočila úplně jinam. 

S MPA jsem měla moţnosti poznat dobro i zlo. Dokázala mě přesvědčit a ujistit o té 

dobré cestě. A sem jí za to moc vděčná. Poznala jsem spoustu nových báječných lidí, 

který tento projekt vedou. Je dobře, ţe něco takového existuje. Některé děti to jistě 

ocení, některé zavrhnou jako kravinu. Já to zahrnuji jako skvělou věc. V mnoha věcech 

mi pomohla. Naučila jsem se, co je správné. Škoda, ţe jiţ odcházím ze základní školy a 

vlastně uţ končí i MPA. Moc ráda bych si to všechno zopakovala. Všechny ty besedy a 

hodiny s paní Ptáčkovou, Toningerovou a panem Vaněčkem byly krásné. Určitě to 

pomohlo mnoha dětem. Díky MPA není škola jen učení, ale zaţijeme i zábavu a přitom 

se seznámíme s mnoha důleţitými věcmi. MPA je pro mě taková příprava do dalšího 

světa. Snaţí se z nás udělat rozumné lidi. Naučit se vyhnout špatným věcem, ale i umět 

pomoci druhým. A to vše taky kvůli paní učitelce Jiráčkové. Je to na škole taková 

spřízněná dušička. Dokáţe pomoci kaţdému. Určitě by spousta dětí chtělo být, jako je 

ona. Bez ní by to nebylo takové. Díky policejní akademii jsem měla moţnost podívat se 

i na několik výletů třeba do Prahy na koně, na Slapskou přehradu, do Policejního 

muzea. Do ţivota mi dala strašně moc věcí, které mi jiţ nikdo nevezme. Sem za ně 

strašně moc ráda. Tohle všechno mi bude moc chybět. Sem ráda, ţe sem měla moţnost 

poznat to!“ 
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Příloha č. 3 

Npor. PhDr. Lucie Ptáčková, Ph.D. a kpt. Miloš Vaněček: VYHODNOCENÍ - 

ţáci 9. tříd hodnotí MPC svýma očima: 
100

 

 

 „Na začátku projektu jsme ve všech zúčastněných školách pořádali 

výzkumné šetření se zaměřením na problematiku šikany. Porovnávali jsme znalosti, 

postoje dětí k tomuto tématu před započetím výukových hodin a po jejich skončení. 

Zároveň šetření probíhalo i na nezúčastněných školách. S výsledky jsme veřejnost 

seznamovali v Bulletinu č.3/2003. Na závěr MPA jsme se rozhodli, ţe místo 

posuzování poznatků, se dětí v dotazníku zeptáme, jak se jim projekt líbil a jak ho ony 

samy hodnotí.“ 

 

 Dotazník vyplnilo 196 ţáků devátých tříd, jejich úkolem bylo zodpovědět 

12 otázek. 

 

 Malou policejní akademii hodnotím – 43 % dětí odpovědělo velmi dobře, 

50% jí hodnotilo dobře a 7% špatně. 1 ţák hodnotil MPA jako velmi špatně 

MPA doporučuji i pro jiné školy – 4% dětí nedoporučovalo MPA, 96% ji 

jiným školám doporučuje. Většinou jako své zdůvodnění uvádějí, aby i jiní měli 

moţnost něco se o tématech dozvědět.   

Téma, které se mi nejvíce líbilo – zde nejvíce hlasů obdrţelo téma drogy 

(41%), následováno téma Bezpečí pro dívky, znásilnění, pohlavní zneuţívání (33%), 

šikana, náboţenské sekty (9%). 

Téma, které mi chybělo – děti většinou odpovídaly, ţe ţádné téma 

nepostrádaly. Dvěma dětem chybělo téma rasismus, problémová rodina, dopravní 

přestupky. Chyběly jim informace o policii jako celku, neboť s odchodem ze školy 

poţadovaly více informací o moţnostech studia na policejních školách. 

Získané informace využiji v dalším životě – 13% dětí si myslí, ţe informace 

nevyuţije, 87% odpovědělo, ţe ano 

Jak hodnotíš doprovodné akce – většina dětí odpověděla, ţe kladně. Líbila se 

jim organizace akcí a moţnost seznámit se s ţáky ostatních škol 

Má projekt MPA pokračovat – 4% dětí odpovědělo, ţe ne; 4% nevěděly, 

92% odpovědělo, ţe MPA pokračovat má 

Jak hodnotíš společné výlety – děti by uvítaly, aby na výlety mohl jezdit větší 

počet. Vzhledem k tomu, ţe výlety byly odměnou za celoroční snaţení, nemohli jsme 

jim vyhovět. 

Jak hodnotíš práci učitelů, policistů a dalších, kteří projekt připravili – 

většina dětí zhodnotila, ţe všichni odvedli pořádný kus obětavé práce, podali dobré 

výkony, ţáci ocenili moţnost účasti MPA na jejich škole.   

Co považuješ za největší přínos MPA – moţnost získání informací, diskuse o 

tématech, přenesení nových znalostí do ţivota. 

Měla by se MPA v něčem změnit – 64% dětí si myslí, ţe by se MPA měnit 

neměla, zbytek dětí by chtělo více besed a společných hodin s policisty, více výletů a 

soutěţí, větší zaměřenost na praxi (ukázky, video) 
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Můj názor na MPA- setkali jsme se s odpověďmi typu: 

přínosná 

dozvěděli jsme se hodně zajímavého 

zajímavá, poučná, skvělá 

nové rady do ţivota 

varuje před moţným ţivotním nebezpečím 

uţitečná, líbila se mi 

 

 

 „A co zbývá dodat? Dětem bychom chtěli vzkázat, ţe jsme rádi, pokud se 

jim MPA  líbila a budou schopny odpovědět na otázky „Co bys dělal, kdyby….“ Té 

menšině, která nebyla s MPA spokojena vzkazujeme, ţe nelze se zalíbit všem, ale přesto 

ve skrytu duše doufáme, ţe i Vy jste si do svého ţivota z ní něco odnesly.“ 
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PREVENTION OF CRIME IN CZECH REPUBLIC 

  

Abstract 

 

The subject of my diploma work is the issue of the prevention of crime in the Czech 

Republic. Having studied deeply the available materials, I decided to focus my diploma work 

more closely on drug prevention. Above all, I have chosen this subject considering that I am 

convinced the general affirmation “any prevention is better than the subsequent repression “ is 

valid. It is better to exert efforts, time, pains, and financial resources into the prevention of 

crime and other social pathologic phenomena than to invest much more of them later in 

connection with repression and harm reduction. 

I am interested in the drug prevention and problems linked with it. I think the drug 

crime is very dangerous for the society in particular by two reasons. Firstly, the claimer of 

criminal offence is missed here very often. This imposes high requirements on police 

authorities who have to search out and reveal these criminal offences actively. The second 

reason consists in the fact that the long term drug use destroys users themselves psychically 

and mainly also physically and it affects their families as well. Such drug use poses also a 

frequent impulse for committing other kinds of criminal offences.  

I have divided my diploma work into two basic parts. In the first section named by me 

as the General Part, I start with description of crime, its types, prevention of crime and its 

division. Then I continue with description of subjects of the prevention of crime and specific 

features of the prevention of crime in the Czech Republic. I describe three main levels of the 

system of the prevention of crime in the Czech Republic in this part of my diploma work. I 

present strategies of prevention of crime and I apply myself to tasks fulfilled in this area by 

central administrative bodies – the Ministry of the Interior and the Ministry of Education in 

detail. The second section named by me as the Special Part is focused on the more specific 

problem – prevention and drugs. I present the problem of drugs and drug scene in the Czech 

Republic in this part. Then I address to the description of activities developed by the 

Methodology and Prevention Section of the National Drug Headquarters of Criminal Police 



and Investigation Service of the Czech Republic Police in this section. At the close of this 

passage, I present the primary prevention project called “Little Police Academy”.   

The “Little Police Academy” is so called pilot project of the “Complex Program of 

Prevention of Socially Undesirable Phenomena in Basic Schools”. The project was 

implemented in cooperation of the Preventive and Information Group of the District 

Directorate of the Czech Republic Police in České Budějovice with the Methodology and 

Prevention Group of the National Drug Headquarters of Criminal Police and Investigation 

Service of the Czech Republic Police at that time. Three basic schools participated in this 

project. The starting point was based on problems troubling our contemporary society.  The 

project was implemented during four years period of time. Pedagogues and specialized 

experts like policemen, lawyers, and psychologists participated in it. This is its main 

advantage of it according to my opinion. The goal of the project was to reach the level where 

children would acquire positive social behavior and would learn to refuse violation of law.  

I have used proper logical methods like deduction analysis, and synthesis in my 

diploma work above all.  
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