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Anotace 

Práce pojednává o drogové kriminalitě dětí a mladistvých, tedy o trestné činnosti 

nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle §§ 187, 

187a, 188 a šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona. Zabýváme se zde 

vývojem drogové scény v ČR se zaměřením na děti a mladistvé, trestní úpravou 

drogových deliktů, souvislostmi drogové kriminality s kriminalitou mládeže, příčinami 

vzniku drogové závislosti se zaměřením na rodinné a školní prostředí, volný čas a 

vrstevnickou skupinu, osobností mladistvého kriminálního toxikomana, prevencí, tresty, 

opatřeními a soudnictvím nad mládeží. 

Praktická část obsahuje šetření drogové kriminality mladistvých z hlediska klientely 

Nízkoprahového střediska Drop ln. 

Klíčová slova: dítě, drogy, drogová kriminalita, drogová závislost, drogový delikt, 

kriminalita, kriminalita mládeže, mladistvý, trestná činnost. 

Annotation 

The diploma theses deals with drug-related crime of children and juveniles, thus with 

criminal activity of unanthorised productions and possessions of narcotic and 

psychotropic substance s according to Sections 187, 187a, 188 and promotion of drug 

addiction according to Section 188a of The Penal Code. We deal here with the 

development of the drug situation in the Czech Republic, with a view to children and 

juveniles, the penal adjustment of the drug delinquencies, the connections between drug 

criminality and juvenile criminality, the causes of the beginning of drug addiction, with 

a view to family and school background, free time and generation group, the character 

of young criminal drug-user, prevenntion, punishments, proceedings and justice above 

juveniles. 

The practical part of the diploma theses contains research of drug- related crime of 

juveniles from point ofview ofthe clientele ofNízkoprahové středisko Drop ln. 

Key words: child, criminal aktivity, criminality, drug addictions, drug delinquency, 

drug-related crime, drugs, juvenile, juvenile criminality. 
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Úvod 

Drogová problematika je v současné době jedním z nejzávažnějších problémů 

lidské společnosti. V posledních letech dochází k rychlému šíření drog v populaci, roste 

počet experimentujících mladých lidí, dochází k nárůstu pravidelných uživatelů drog a 

problémových toxikomanů a k nárůstu dalších problémů, které přímo i nepřímo 

souvisejí s užíváním drog. 

Užívání drog s sebou přináší řadu negativních důsledků dopadajících na celou 

společnost. Proto je za poslední dobu drogové problematice věnována značná pozornost, 

spojená s hledáním řešení, jak výskyt tohoto nežádoucího jevu snížit. Většina států 

včetně České Republiky zaujímá k drogám stanovisko charakteristické především 

odmítáním jejich legalizace a legislativním řešením, tedy trestním postihem. 

Hrozba trestního postihu však výskyt drog nesnižuje. V posledních letech lze 

vysledovat narůst poptávky i nabídky omamných nebo psychotropních látek a s tím 

spojenou širokou škálu výběru, snadnou dostupnost a nové trendy v užívání a šíření 

drog mezi mladou generací. 

Šíření drog mezi mladou generací je jedním z nejvíce znepokojujícím aspektem 

drogové problematiky. V období dospívání jsou mladí lidé nejvíce vystaveni vlivu 

návykových látek a snadno drogám podléhají. Alarmujícím jevem je i věková hranice 

prvních experimentů s drogami, která se stále posunuje směrem k mladším ročníkům, 

přičemž v dětském a pubestcentním věku dochází k mnohem rychlejšímu nástupu 

závislosti. 

Užívání drog s sebou přináší výskyt dalších sociálně patologických jevů. Pro 

společnost nejvíce znepokojujícím jevem i nadále zůstává trestná činnost spojená 

s konzumací drog a návykových látek. Trestná činnost spojená s konzumací 

návykových látek je monitorována Policií ČR a státními zastupitelstvími, jejichž 

statistiky vykazují nárůst této trestné činnosti a hovoří tak o závažnosti tohoto 

problému. 

Od vzniku samostatné České Republiky jsou v této oblasti kriminality sledovány 

jak trestné činy mající souvislost s užíváním či užitím návykové látky, tak i trestné činy 
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na úseku nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů a 
šíření toxikomanie podle §§ 187, 187a, 188, 188a trestního zákona, které jsou 

označovány jako drogová kriminalita nebo jako drogové delikty. Ostatní trestné činy 

spáchané v souvislosti s drogami jsou označovány jako trestné činy související 

s konzumací návykových látek nebo jako sekundární drogová kriminalita. 

Přímá drogová kriminalita má svá určitá specifika, především Sl musíme 

uvědomit vysokou latenci této trestné činnosti, náročnost vyšetřování a značný podíl 

dětí a mladistvých na rostoucích číslech v policejních statistikách těchto trestných činů. 

Růst počtu drogových uživatelů v řadách dětí a mladistvých nepochybně 

zasahuje i do oblasti trestné činnosti. Podíly dětí a mladistvých na drogové kriminalitě a 

trestných činech v souvislosti s užíváním omamných a psychotropních látek jsou 

alarmující a představují nejvíce znepokojující signál závažnosti drogové problematiky. 

Jak ukazují policejní statistiky, stoupá každoročně počet mladých pachatelů, 

kteří páchají trestnou činnost podle §§ 187, 187a, 188, 188a trestního zákona, což 

znamená, že se drogy v hojné míře dostávají do škol, rychle se šíří mezi vrstevníky a 

dostávají se dokonce i mezi nejmladší školáky. 

Z důvodu vzrůstajícího počtu dětí a mladistvých, kteří se . dopouštějí přímé 

manipulace s drogou a šíří ji dál, se v této pmci budeme zabývat právě drogovou 

kriminalitou podle §§ 187, 187a, 188 a 188a trestního zákona a s ní souvisejícími 

aspekty. 

Problematika drogové kriminality dětí a mladistvých se bezprostředně dotýká 

drogové problematiky, jelikož hlavní příčinou páchání drogové kriminality bývá 

většinou vlastní abúzus drog. Zabývat bychom se proto měli jak možnými příčinami 

drogové závislosti, osobností mladistvého toxikomana tak i jeho kriminálním vývojem. 

Stejně tak musíme drogovou kriminalitu dětí a mladistvých zasadit do kontextu 

celkové drogové kriminality a do oblasti kriminality mládeže, jelikož páchání drogové 

kriminality může i nemusí mít kořeny již v předchozí kriminalitě. 
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Odborné zpracování daného tématu 

Ceská odborná literatura v současné době nenabízí jediné dílo, které by odborně 

zpracovávalo výhradně drogovou kriminalitu dětí a mladistvých. Existuje však řada 

odborných publikací, jejichž tématu se tato problematika nějakým způsobem dotýká a 

proto je v nich zmíněna či v příhodné kapitole zpracována. Jedná se především o 

odborné publikace o kriminalitě mládeže, o drogách a kriminalitě nebo o drogové 

problematice obecně. 

Drogovou problematikou nebo drogami obecně se v minulých letech zabývala 

spousta odborníků, z nichž můžeme uvést ve 40. až 50. letech minulého století 

například Novotného (Léčivé rostliny a drogy), Klana (Omamné drogy), v 60 a 70. 

letech 20.stol. Janíka (Drogy a společnost), Urbana ( Mládež a drogy), Šitu (Drogy 

černé Afriky) atd. V 80. letech a 90. letech 20 stol. došlo k velkému nárůstu publikací o 

drogách a drogové problematice, mimo jiné k nárůstu publikací Prim. Mudr. Karla 

Nešpora CSc., zaměrěných nejen na prevenci drogových závislostí a na problematiku 

závislostí obecně. 

Drogovou kriminalitou se zabývá Doc. Renata Štablová (Drogy, kriminalita, 

prevence, dále například Návykové látky a kriminalita), Chmelík (Drogová kriminalita), 

z pohledu metodiky vyšetřování Borník (Trestná činnost a nealkoholová toxikomanie), 

Nožina (Svět drog v Čechách), Vantuch (Drogy a kriminalita). 

Kriminalitě mládeže byla již od konce 60.let 20. stol. věnována řada publikací, 

například se této problematice věnoval Schubert (Problémy s kriminalitou mládeže), 

Švancar, Osmančík a Neumann (Osobnost mladistvého delikventa ), Suchý a Švancar 

(Mládež a kriminalita), Netík, Neumann, Večerka a Válková (Mladistvý pachatel 

násilné trestné činnosti), Vantuch (Kriminalita mládeže a její prevence), Zoubková 

(Kontrola kriminality mládeže), Zoubková, Nikl a Černíková (Kriminalita mládeže), 

Matoušek a Kroftová (Mládež a delikvence), Večerka a kol. (Mladiství pachatelé na 

prahu tisíciletí), Nikl (Sociálně patologické jevy u mládeže se zaměřením na jejich 

prevenci) a jiní. 
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v 

1 Charakteristika drogové scény v Ceské Republice 

1.1. Drogová scéna v průběhu 90. let 20. století 

Na základě dostupných informací a statistických údajů lze konstatovat, že 

v České Republice v současnosti funguje již plně rozvinutá drogová scéna. Po roce 1989 

se ČR stala cílovou zemí pro všechny druhy omamných nebo psychotropních látek, 

včetně nelegální výroby a přepravy drog. 

Příčinnou bylo náhlé otevření hranic, liberalizace společnosti, změny 

hodnotového systému, transformace ekonomiky, které vytvořily podmínky k rozšíření 

nezákonného obchodu s drogami. To vše bylo ještě prohloubeno působením 

specifických faktorů, jako je rozvinutá báze domácí výroby pervitinu, která se rychle 

transformovala na profesionální výrobu, dobrá úroveň farmaceutického průmyslu 

vyrábějícího značný sortiment látek, které je možné zneužít při výrobě drog a s tím 

související nevyhovující legislativa. ( ŠT ABLOV Á A KOL. 1999 s. 5) 

Po roce 1989 došlo v oblasti drogové problematiky k významným změnám, které 

se dají podle Jurákové (2000.s.26) charakterizovat takto: 

1. došlo k vytvoření otevřené drogové scény s poměrně snadným a 

cenově přístupným spektrem drog. Důvodem bylo otevření drogových 

cest a vytvoření širšího a aktivnějšího drogového trhu, ve kterém se 

začaly objevovat klasické drogy (heroin, kokain) západního trhu, 

2. zneužívání drog se rozšířilo do všech regionů, 

3. začali se zde pohybovat obchodníci s drogami mezinárodního 

významu, 

4. věková hranice uživatelů drog se neustále snižuje, drogy začínají 

užívat i děti kolem věku 12-13 let, 

5. vysoký podíl na obchodu s drogami mají cizí státní příslušníci, 

6. vysoký podíl na pouličním prodeji drog mají osob romského původu a 

osoby do věku 15 let. 
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Již od let 1993-1994 začala trestná činnost spojená s nezákonných drogovým 

trhem nabývat na intenzitě. V této době se začal projevovat klasický dovoz drog do ČR, 

v němž se angažovaly a angažují především cizinecké zločinecké skupiny, ale postupně 

bylo možné sledovat i nárůst zastoupení českých občanů v těchto obchodech. V rukou 

českých seskupení zůstala výroba a distribuce pervitinu s cílem uplatnit tuto drogu na 

zahraničnín1-troo I. ( ŠTAHL-OV Á a kol. 1999 s. 6) 

Drogová scéna 90. let minulého století je charakteristická tím, že se neustále 

zvyšovala poptávka po drogách, která v současné době začíná mít epidemický charakter 

a rychlé šíření drog v populaci způsobuje, že dochází k ohrožování stále mladších 

ročníků včetně školní mládeže. (ŠTABLOV Á 1995 s. 14) 

V letech 1991-1993. se podle policejních informací nejvíce na české drogové 

scéně uplatňoval metamfetamin (pervitin), dále hašiš a LSD, ale již byl zaznamenán 

také kokain, heroin, braun2
, extáze a crack3

. (ŠTABLOV Á 1995 s. 14) 

Podle Hygienické stanice hl. m. Prahy byl v roce 1994 mezi českou mládeží 

nejvíce rozšířen především hašiš, marihuana, ředidla, halucinogeny, medikamenty, 

kokain a pervitin. Mezi nejprodávanější drogy patřil heroin, pervitin, kokain, marihuana 

a hašiš. V Praze v roce 1994 byly sehnatelné všechny druhy drog, včetně cracku, braunu 
4 ' , 

a tripů. (JURAKOVA 2000 s. 24) 

V letech 1995-1998 byl v Praze nejčastěji užívanou drogou pervitin (přes 50 % 

evidovaných uživatelů), druhé místo obsadil heroin. Na třetí místo nejvíce užívaných 

drog byly řazeny kanabinoidy a dále pak ředidla, převážně toluen. Mezi mládeží se 

v této době značně rozšířilo užívání tzv. diskotékových drog jako je LSD, tripy a extáze, 

které se staly součástí či způsobem trávení volného času a relaxace mládeže. 

(JURÁKOVÁ 2000 s. 25) 

I Do tranzitu drog bývají nejvíce zapojeni Kosovští Albánci, občané bývalé Jugoslávie, Jihoameričané. 
(ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 6) 
2 BrannjeJátkapokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu a patří mezi opioidy. Aplikuje se nitrožilně a 
poměrn~rychle "Yvolává závislost. V posledních letech byl\! nás vyráběný braun do jisté míry zatlačen 
do pozadí importovaným heroinem. (NEŠPOR, DVOŘÁK 1998 s. 69) 
3 Crack neboli freebase. Freebaseje hy.drQchlorid kokainu, crack je moderní verze původního freebase. 
Kouří se z dýmek často smíchaný s tabákem nebo konopím. (TYLER 2001 s. 214) 
4 Tripje forma LSD, LSD je halucinogen, jedná seo nejúčinnější látku vůbec, která působí již 
v nepatrných dávkách. (TYLER2001 s. 158) 
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V průběhu roku 2000 byl zaznamenán další nárůst počtu uživatelů heroinu (o 

téměř 3 % ve srovnání -s rokem 1999), ale nejčastěji zastoupenou skupinou drog, 

udávanou jako droga základní, zůstal 1 nadále pervitin a ostatní stimulancia, 

zaznamenaná u více než 46,2 % ze všech nově evidovaných uživatelů. 

(http://www.mvcr.cz) 

Mezi mládeží byl zaznamenán vzestup především v příležitostném a 

experimentálním užívání marihuany nebo hašiše a extáze. Stoupající trend užívání 

těchto drog ukázalo i mapování mezi středoškolskými studenty v roce 2003. Téměř 44 

% studentů uvedlo, že alespoň jednou v životě užilo marihuanu nebo hašiš, 8,3 % 

extázi, 5,6 % LSD nebo jiné halucinogeny, 4,2 % stimulační drogy, 9 % toluen nebo 

jiné těkavé látky. (NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A 

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2004 s.I-15) 

Stejně alarmující je i skutečnost vysoké frekventovanosti kombinace marihuany 

s alkoholem, téměř 31 % dotazovaných studentů odpovědělo -pozitivně. Marihuana je 

podle zjištění více užívaná chlapci, dívky dávají přednost spíše droze extázi. 

(NÁRODNÍ MONITOROVACÍ. STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ 

ZÁVISLOSTI 2004 s.,1-15) 

1.2. Současný-Stav -ilrogové~cény V ČR 

Současnou situaci voblasti nelegálních návykových látek lze podle Národní 

protidrogové centrály charakterizovat zejména masovým rozšířením marihuany, extáze 

a pervitinu do menších měst a obcí. I nadále je zachována velká obliba drog se 

stimulačním účinkem, především pervitinu a extáze. (http://www.mvcr.cz) 

Zájem roste také o hydroponně vypěstovanou marihuanu tzv. skunk, která má 

vysoký -obsah účinné látky THC. V souvislosti s tím narůstá počet odhalených 

takovýchto pěstíren marihuany. (http://www.mvcr.cz) 

V některých oblastech České Republiky především na severu Čech a 

v Ostravské průmyslové aglomeraci neklesá počet zejména mladých lidí užívajících 
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nebo experimentujících s těkavými látkami. Objevují se experimenty s běžně 

dostupnými látkami typu Poppers, Speed 8 apod. (http://www.mvcr.cz) 

U mladých lidí dochází ke zvyšování tolerance především k marihuaně a extázi. 

Velká část mládeže nepovažuje kouření marihuany za užívání drog, ale za součást 

běžného života a určitou formu relaxace. Z těchto důvodů i přes dílčí úspěchy 

proti drogové politiky České Republiky v oblasti prevence a represe, jako je zastavení 

nárůstu uživatelů drog s nejzávažnějšími zdravotními riziky (heroin, pervitin), se 

zneužívání konopných drog a extáze stává stále větším sociálním problémem 

společnosti. (http://www.mvcr.cz) 

Podle Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel, kterou 

v roce 2004. realizoval ÚZIS5
, má alespoň jednu zkušenost s užitím některé ze 

sledovaných nelegálních drog 22 % dospělé populace ČR. Nejčastěji se jedná o 

konopné látky (21 %), zkušenost s extází má 7 % populace, s lysohlávkami nebo jinými 

přírodními halucinogeny 3,5 %, s amfetaminy 2,5 %. Zkušenosti s ostatními 

nelegálriími drogami jako jsou opiáty, kokain, heroin, LSD jsou v obecné populaci málo 

rozšířené. (MRA VČÍK A KOL. 2005 s. 12) 

Podle této studie je užívání drog nejvíce rozšířené ve věkové skupině 18-24 let, 

s rostoucím věkem respondentů klesá prevalence užití všech sledovaných nelegálních 

drog. V této skupině má zkušenost s užitím konopných látek téměř 44 % dotázaných. 

Extázi někdy ve svém životě užilo 19 % dotázaných v této skupině, lysohlávky nebo 

jiné přírodní halucinogeny 8 %, amfetaminy 5 %, LSD 4 % dotázaných. (MRA VČÍK A 

KOL. 2005 s.· 12) 

Ve sledovaném období byl studií zaznamenán nárůst experimentálního a 

reakčního užívání extáze a to především v nejmladších věkových skupinách ( 16-24 let). 

Mezi nejčastěji užívané nelegální drogy mezi 16letými a 18letými patří podle Evropské 

školní studie v České Republice konopné látky. V roce 2004 užilo totiž marihuanu nebo 

hašiš 43 % dotazovaných. Extázi alespoň jednou v životě užilo 11,4 % 18letých a 8,3 % 

5 Ústav zdravotnických informací a statistiky 
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16letých, LSD nebo jiné halucinogeny 9,2 % 18letých a 5,6 % 16letých, pervitin 8,4 % 

18letých a 4,2 % 16letých. (Csémy ln Mravčík a kol., 2005 s. 12) 

Z opiátů se podle studie ÚZIS na českém černém trhu v posledních letech 

objevuje heroin a buprenorfin (Subutex)6, co se týče drog amfetaminového typu, je 

jejich užívání v ČR omezeno prakticky na metamfetamin- pervitin. Kokain se v ČR 

vyskytuje stále sporadicky. Počet problémových uživatelů drog7 dosáhl v roce 2004 30 

tisíc, z toho je cca 10 tisíc uživatelů heroinu a 20 tisíc uživatelů pervitinu. 27 tisíc 
I 

problémových uživatelů užívá drogy injekčně. (MRA VČÍK A KOL. 2005. s. 21) 

(Í)proti roku 2003 má odhad počtu problémových uživatelů heroinu v roce 2004 

klesající trend, v případě problémových uživatelů pervitinu došlo k nárůstu. Tento 

nárůst je velmi pravděpodobně způsobem rozšířením pervitinu do prostředí noční 

zábavy a tanečních akcí včetně menších měst. (MRA VČÍK A KOL. 2005 s. 22) 

Na černém trhu, resp. na otevřené drogové scéně roste podíl Subutexu. Podíl 

uživatelů získávajících Subutex z černého trhu není znám, ale podle expertních odhadů 

může podíl. Subutexu z černého trhu činit cca 50 %. Cena Subutexu na černém trhu 

několikanásobně přesahuje kupní cenu v lékárně, cena 1 tablety á 8 mg v lékárně je cca 

140 Kč, na černém trhu 400-500 Kč. (Petroš ln Mravčík a kol.., 2005 s. 33) 

Podle výroční zprávy Národní protidrogové centrály z roku 2004 lze současný 

stav v oblasti drogové kriminality v ČR charakterizovat takto: 

I. Organizovaná trestná činnost v oblasti obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami v ČR, která je páchanájednot1ivými etniky a národnostními menšinami, 

se vyznačuje značnými specifiky, operativní výměnou komodit s cílem 

zvyšování zisků, užíváním násilí apod. Její odhalování je za součastného 

nezměněného stavu azylové a migrační politiky ČR velmi komplikované. 

6 Subutex stejně jako metadon je užíván v substituční léčbě drogových závislostí ve specializovaných 
substitučních centrech. Subutex může předepsat každý lékař bez ohledu na specializaci. Substituční 
přípravky jsou podávány výhradně orální formou. (MRA VČÍK A KOL. 2005 s. 32) 
7 Problémový uživatel drog užívá drogy injekčně a1nebo dlouhodobě či pravidelně užívá opiáty, heroin, či 
drogy amfetaminového typu. 
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2. V závislosti na konkrétní úrovni distribuční sítě se liší kvalita čili obsah 

účinných látek u zadržených drog. Nejnižší obsah účinné látky vykazují 

omamné nebo psychotropní látky zajištěné u osob z řad romského etnika a 

Vietnamců, naopak stoupá obsah účinných látek u drog v dovážených zásilkách 

ze zahraničí. 

3. Pachatelé nejen organizované trestné činnosti z důvodu ztížení svého odhalení 

věnují značné úsilí změnám způsobů páchání trestné činnosti. 

4. Pozitivním trendem a důležitým opatřením v rámci dokumentování trestné 

činnosti v oblasti drog je zvyšující se míra zajišťování majetku pocházejícího 

z trestné činnosti. 

5. Prohlubují se konspirativní opatření ze strany výrobců a distributorů drog, 

dochází k držení minimálního množství drog, k využívání nezletilých 

distributorů, k využívání tzv. mrtvých schránek apod. 

6. Zločinecké struktury nadále využívají pro komunikaci nejnovější techniky, 

především internet, jednání jsou odkázána na osobní styk, řada pachatelů užívá 

současně více telefonních stanic, zejména mobilních přístrojů, nebo střídá různé 

SIM karty s předplaceným hovorným. 

7. V souvislosti se vstupem ČR do EU lze nadále očekávat zvyšování propustnosti 

hranic i pro nelegální zásilky drog v důsledku zrušení celních kontrol. 

(http://www.mvcr.cz) 

1.3. Mládež a návykové látky -trendy posledních let 

V současné době se snižuje věková hranice prvních kontaktů s drogou a běžně 

dostupné zdroje a média nás neustále informují o rostoucím počtu dětí a mladistvých 

závislých na drogách. Snadná dostupnost drog mezi naší mládeží zařadila drogy mezi 

běžnou součást života mladé generace, pro kterou není problém najít si kontakt s 

drogovým prostředím. 
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V roce 2004 byly zvere]neny výsledky české části mezinárodního projektu 

SAHAR -Rizikové faktory jkolníh~ sociálního azdr~votního vývoje mládeže. Hlavním 

realizátorem průzkumu v ČR na přelomu roku 2003 a 2004 byl Psychologický ústav 

Akademie věd v ČR vBmě ve Bpolup.ráci s Dětskou -psychiatrickou k1inikou 2.LF UK 

v Praze. (Blatný In Mravčík a kol., 2005 s.14-15) 

Celkem se výzkumu účastnilo 4876 studentů základních a středních škol ve třech 

věkových skupinách, 12, 14 a 16 let. Výzkum byl proveden pouze v krajských městech, 

přičemž 42,5 % respondentů bylo z Prahy, nejedná se tedy o reprezentativní průzkum na 

celorepublikové úrovni. Průzkum uvádíme, abychom mohli porovnat rozsah zkušeností 

s užíváním návykových látek a postoje k nim mezi jmenovanými věkovými skupinami. 

Podle šetření 12 % 12letých chlapců alespoň jednou v životě užilo marihuanu, 8 

% rozpouštědla, 4 % extázi a 3 % lysohlávky. Co se týče 12letých dívek- 10 % 

vyzkoušelo marihuanu, 5 % rozpouštědla, 1 % extázi a 1 % lysohlávky. 34 % 

dotazovaných 14letých chlapců užilo alespoň jednou marihuanu, 4 % rozpouštědla, 4 % 

lysohlávky a 2 % extázi. 28 % dívek ve věku 14 let užilo marihuanu, 5 % rozpouštědla, 

a po 3 % extázi a lysohlávky.58 % chlapců ve věku 16 let vyzkoušelo marihuanu, 12 % 

lysohlávky, 4 % rozpouštědla a 8 % extázi. 52 % dívek ve stejném věku užilo 

marihuanu, 7 % lysohlávky, 6 % extázi a 3 % rozpouštědla. 

,,Průzkum SAHA sledoval také subjektivně vnímanou dostupnost návykových 

látek. Alkohol a cigarety by celkem snadno nebo velmi snadno sehnalo 100 % 16letých, 

ale také přibližně 60-70 % 12letých. Marihuanu by snadno sehnalo 70-80 % 16letých, 

ale také přibližně 20 % 12letých. Varující je také vysoká subjektivně vnímaná 

dostupnost lysohlávek- 30-40 % 16letých, ale také necelých 20 % 12Ietých." (Blatný In 

Mravčík a kol., 2005 s. 15) 

Hygienická služba v roce 2000 podnikla v pořadí již třetí rozsáhlé šetření mezi 

středoškolskou mládeží a v posledních ročnících základních škol v celé České 

Republice. Výzkum se netýkal již problémových uživatelů drog, ale zkoumal se 

8 SAHA- Social and Health Assessment 
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reprezentativní vzorek (více než třináctitisícový) celé populace mladých lidí, kteří jsou 

potencionálně ohroženi drogami. 

Důvod, proč toto uvádíme, je snaha zjistit, jak významnou roli hrají drogy v 

životě mladých lidí, jaká je orientace na jednotlivé typy drog, které drogy jsou nejvíce 

pro mladé lidi atraktivní, tedy které představují největší riziko abúzu. Dále jaká je 

distribuce drog a jaké jsou nejčastěji se vyskytující formy jejich zneužívání a jaké je 

přibližný počet uživatelů drog mezi mladými lidmi. 

Podle šetření Hygienické stanice z roku 2000 se nejvíce zneužívanou drogou 

mezi českou mládeží stala marihuana. Přes 40 % dotazovaných uvedlo, že marihuanu 

alespoň jednou vyzkoušelo, z toho 12,6 % ji pravidelně kouří. Pervitin vyzkoušelo 6,1 

%, LSD necelých 8 %, toluen a jiné těkavé látky necelých 5 %, heroin 2,1 %, kokain 1,7 

%. (POLANECKÝ A KOL. 2001 s. 32) 

Jedna třetina žáků základních škol již alespoň jednou užila nějakou nelegální 

drogu. Před 30 % učňů a jedna třetina studentů SOŠ uvedla, že již mají zkušenost s více 

rizikovými drogami, než je marihuana. Nejoblíbenějším způsobem aplikace drogy je 

kouření- asi 45 %, což je dáno tím, že nejoblíbenější drogou je konopí. Čichání a 

vpichávání jsou mezi českou mládeží méně obvyklé- necelých 8 %. (POLANECKÝ A 

KOL. 2001 s. 35-37) 

Pro naši práci jsou nejdůležitější údaje o prvním užití drogy v souvislosti s tím, 

kde byla droga získána, od koho a jak. Pracovníci hygienické stanice došli k zjištění, že 

věk, kdy děti a mladí lidé začínají experimentovat s drogami, se liší u různých druhů 

návykových látek. S marihuanou ovšem více než jedna pětina z dotázaných uživatelů 

začala experimentovat již v dětství. Více než 38 % dotázaných uvedlo, že jako první 

nelegální drogu vyzkoušeli marihuanu, přes 50 % nemá žádné zkušenosti s nelegálními 

drogami, s ostatními substancemi jako jsou těkavé látky, sedativa a jiné drogy začíná 

mládež jen ojediněle. (POLANECKÝ A KOL. 2001 s. 50-51) 
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Místa, kde se mladí lidé nejčastěji setkávají s drogou jsou bezpochybně 

diskotéky a house party9, " mejdany", rockové koncerty, ale i škola, příroda, kde se 

nejčastěji začíná s marihuanou a halucinogeny, jejichž sběr (lysohlávky) může být i 

cílem výletů do přírody. Marihuana je jako jediná z drog úzce spojena s posezením v 

restauraci. (POLANECKÝ A KOL. 2001 s. 53) 

S první drogou se mladí lidé setkávají nejčastěji v prostředí svých vrstevníků, 

kteří jsou většinou těmi, od koho je první droga získána. Necelá polovina dotazovaných 

uvedla, že drogu již někdy od někoho dostala či nějak získala. Více než polovina těch, 

kteří uvedli, že již mají zkušenosti s drogami, uvedla, že svoji první drogu dostala od 

kamarádů či přátel. Zhruba každý třetí uživatel uvedl, že se droga brala v partě, s níž se 

scházel. Kamarádi jsou tedy universálním zdrojem a to především zdrojem marihuany, 

kterou si s oblibou pěstují a poté nabízejí ke společnému užití. 

Marihuana je považována za "sdružovací či společenskou drogu". Je to droga, 

která se užívá ve společnosti a která představuje pro účastníky společný zážitek, zábavu, 

ale i jakýsi rituál: nejdříve vlastník drogy připraví drogu k užití, to znamená, že ubalí 

tzv. ,jointa", poté se všichni přítomní, mohou mezi nimi být i noví a nezkušení 

začátečníci, odeberou na méně frekventované místo, vytvoří kroužek a cigareta 

marihuany koluje mezi všemi přítomnými, dokud není vykouřena. Poté následuje návrat 

a společná zábava. Tento rituál může být vykonán i několikrát za večer. 

Toto jednání ovšem představuje jakousi formu distribuce drog. Jakékoliv 

nabídnutí, poskytnutí, darování, tedy vše, co zahrnuje zmíněný akt- předání drogy do 

rukou druhého člověka, případně nabídka k účasti, naplňuje skutkovou podstatu 

trestného činu § 187 nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek 

a jedů. Zasvěcení začátečníků do manipulace s drogou a jejího užívání pak naplňuje 

skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona. 

Pokud tedy necelá polovina dětí a mladistvých, kteří se již k droze dostali a 

vyzkoušeli ji, uvedla, že drogu dostala od svých přátel a pokud je tedy jakákoliv forma 

distribuce drogy trestným činem, uvědomíme si, jak vysoká je míra jednání dětí a 

9 Diskotéky a house party jsou spojeny nejen s taneční drogou extází, ale i heroinem, toluenem, 
pervitinem a opiáty. 
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mladistvých, kterou můžeme z kriminologického hlediska označit jako páchání 

drogového deliktu. 

V současné době roste nabídka drog či přímo konzumování drog ve školách. 

Necelá třetina dotazovaných dětí a mladistvých uvedla, že by pro ni bylo snadné si 

nelegální drogu obstarat přímo ve škole. To znamená, že dostupnost drog na školách je 

alarmující a pokud bychom opustili poněkud zavádějící a zjednodušující model dealera, 

který stojí před bránou školy a nabízí bonbóny napuštěné drogami, je zcela zřejmé, 

jakou cestou se drogy do škol dostávají. Poptávka po drogách ve školách je 

uspokojována z řad spolužáků a kamarádů. Jedná se ovšem především o marihuanu, 

hašiš, halucinogeny a extázi. (POLANECKÝ A KOL. 2001 s.73) 

Zdrojem drog však nemusí být pouze vrstevníci, tedy spolužáci, sourozenci, 

kamarádi sourozenců. 4 % neabstinujících žáků a studentů uvedlo, že drogu vzali někde 

doma, zřejmě šlo o léky. Od cizích lidí drogu koupili či získali darem 2 ze 100 

uživatelů. (POLANECKÝ A KOL. 2001 s. 54) 

Pokud bychom se podívali na trendy v užívání návykových látek mezi mládeží 

ve světě zjistíme, že podle zprávy UNODCCp lO za rok 2000 (2001. s. 237-259) roste 

počet mladých uživatelů drog i v ostatních zemích na celém světě. Například mezi 

americkou mládeží činila roční prevalence ll mladých uživatelů heroinu od věku 12 let 

1,5 % americké mládeže. 

V Holandsku v roce 1999 9,3 % mládeže ve věku 12-19 let užívalo drogy 

kanabinoidního typu, tedy marihuanu nebo hašiš. Ve stejném roce činila v Holandsku 

životní prevalence užívání drog amfetaminového typu mezi mládeží ve věku 12-18 let 

2,8 %, ve Španělsku činila roční prevalence v užívání stejného typu drogy mezi mládeží 

14-18 let 3,7 %, v USA roční prevalence v roce 2000 činila mezi středoškolskou 

mládeží 9,4 %. (UNITED NA TI ON OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME 

PREVENNTION 2001 s.237-259) 

\O United Nation office for Drug Control and Crime Prevenntion. 
11 Prevalencí rozumíme celkový počet aktivních případů v definovaném časové období. (ŠTABLOV Á A 
KOL. 1999 s. 9) 
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2 Trestná činnost páchaná v souvislosti s užíváním drog 

2.1. Rozdělení trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog 

V současné době náš trestní zákon (Zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) netrestá konzumaci drog, tedy jejich zneužívání a nadměrné užívání. Právní 

úprava zneužívání drog vychází ze zásady, že jde o formu sebepoškozování, podobně 

jako sebevražda. Vzhledem k tomuto faktu však nelze přehlížet, že osoby zneužívající 

drogy se dopouštějí v souvislosti s jejich užíváním společensky nebezpečných činů, 

které již náš současný trestní zákon postihuje. (JURÁKOVÁ 1999 s. 65) 

Příčinu trestných činů páchaných v souvislosti s užíváním drog však nemůžeme 

spatřovat pouze v abúzu drog, ale musíme vzít v úvahu také individuální dispozice ke 

kriminálnímu jednání toxikomana. Nelze vůbec říci, že pachatelé s drogovou závislostí 

se dopouštějí specifické kriminální činnosti či jednání, které by se dalo označit jako 

charakteristické právě pro ně. Spáchané trestné činy se nacházejí v širokém spektru 

trestné činnosti. (JURÁKOVÁ 1999 s. 66) 

Na základě typu souvislosti mezi deliktem a zneužíváním drogy můžeme 

rozdělit trestnou činnost páchanou v souvislosti s nealkoholovými toxikomaniemi do 

těchto skupin: 

1. drogové delikty v užším smyslu 

2. drogové delikty v širším smyslu 

3. trestné činy páchané za účelem získání drogy 

4. trestné činy spáchané pod vlivem drog 

5. trestné činy páchané na toxikomanech 

(JURÁKOVÁ 1999 s. 66) 

Drogovou kriminalitou, tedy drogovými delikty v širším a užším smyslu se 

podrobně budeme zabývat až později. Abychom však přímou drogovou kriminalitu 
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oddělili od ostatních trestných činů, které mají souvislost taktéž se zneužíváním drog, 

musíme tyto trestné činy podrobně vysvětlit. 

Tento počin můžeme odůvodnit tak, že jednoduchý průzkum informovanosti 

populace v oblasti této problematiky12 svědčí o tom, že velká část laické veřejnosti 

považuje chybně za drogovou kriminalitu veškeré trestné činy, které souvisejí s drogami 

a drogovou závislostí. 

Trestné činy spáchané za účelem získání drogy 

Prvně se budeme zabývat kriminalitou spojenou s obstaráváním drog. Tato 

skupina trestných činů je charakteristická pro jedince závislých na drogách. Do této 

skupiny trestných činů patří trestné činy směřující přímo k opatření drog a trestné činy 

páchané za účelem získávání finančních prostředků na obstarání těchto látek. 

(JURÁKOVÁ 1999 s. 67) 

Někdy tyto trestné činy najdeme zahrnuty pod pojmem opatřovací kriminalita. 

Nejčastěji se jedná o majetkové delikty, především krádeže, podvody, loupeže, 

zpronevěry atd. Nejčastěji se u těchto pachatelů- toxikomanů můžeme setkat s běžnými 

krádežemi, typickými pro nezletilé kriminální toxikomany, ale také s vloupáním do 

lékáren a nebo s falšováním receptů. 

U trestných činů majetkové povahy se velmi často obtížně zjišťuje souvislost 

mezi trestnou činností a zneužíváním drog, která většinou není vůbec zjištěna. Pachatelé 

těchto trestných činů totiž nemají zájem prezentovat skutečný motiv, který je vedl ke 

spáchání zmíněné trestné činnosti. Výjimkou je vloupání do lékáren, kde je souvislost 

mezi trestnou činností a zneužíváním drog zcela jasná. (JURÁKOVÁ 1999 s. 67) 

Existují ovšem zřetelné rozdíly mezi trestnými činy, které páchají muži a 

trestnými činy, které páchají ženy. U žen jde především o krádeže v obchodech, 

prostituci a delikty s ní spojenými. U mužů jde o krádeže vloupáním, ozbrojené loupeže, 

krádeže v lékárnách. Pro děti a mladistvé, kteří jsou závislí na drogách, jsou typické 

12 12 lidí ve věku 20-52 let bylo dotázáno, co řadí pod pojem drogovou kriminalitu, 11 z nich odpovědělo, 
že je to veškerá trestná činnost ve spojení s drogami, tedy i krádeže atd. Pouze jedna osoba odpověděla, 
že je to trestná činnost spojená s výrobou a distribucí drog. Průzkum byl proveden na podzim 2005. 
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krádeže v domácnosti rodičů a ostatních příbuzných, dále běžné krádeže v obchodech, 

krádeže vloupáním nejčastěji do obchodů a víkendových chat, kapesní krádeže, krádeže 

jízdních kol a prodej drog. (NOŽINA 1997 s. 282) 

V souvislosti se získáváním finančních prostředků na drogy můžeme do této 

skupiny započítávat i drogovou kriminalitu, která je páchaná konzumentem drog za 

účelem finančního výdělku. Jedná se tedy o prodej drog, přechovávání drog, dovoz, 

opatřování atd. 

Trestné činy spáchané pod vlivem drog 

Pachatelem této trestné činnosti může být přirozeně pouze osoba zneužívající 

drogy. Podle policejních statistik převládá počet trestných činů spáchaných pod vlivem 

alkoholu nad počtem trestných činů spáchaných pod vlivem jiných drog, což má za 

následek vysoká latence, neboť užití jiné drogy než alkoholu nemusí být na pachateli 

tak patrné jako opojení alkoholem. Také prokazovaní nealkoholových drog 

v biologickém materiálu je podstatně náročnější než v případě testu na alkohol a ne 

vždy je provedeno. (NOŽINA 1997 s. 282) 

V praxi se můžeme setkat s uživateli drog, kteří se dopouštějí trestné činnosti 

pod vlivem drog a to nejen v době intoxikace, ale i v době abstinenčního syndromu. 

Zpravidla se jedná o trestné činy hrubě narušující občanské soužití, například 

výtržnictví (§ 202 trest. zák.), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§§ 

196,197a trest. zák.), opilství (§ 201a trest. zák.), trestné činy proti životu a zdraví, 

například ublížení na zdraví (§§ 221-224 trest. zák.), trestné činy proti svobodě a lidské 

důstojnosti, například znásilnění (§ 241 trest. zák.), pohlavní zneužívání (§§ 242 a 243 

trest. zák.), trestné činy proti rodině a mládeži, například ohrožování mravní výchovy 

mládeže (§ 217 trest. zák.). (JURÁKOVÁ 1999 s. 68) 

Trestné činy páchané na toxikomanech 

Této trestné činnosti, ačkoliv souvisí s užíváním drog, se nedopouštějí osoby 

závislé na drogách, ale osoby využívající chorobného návyku na droze u jiných osob. 
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" Oběťmi této trestné činnosti jsou tedy sami toxikomani. Mezi tyto delikty 

nejčastěji patří kuplířství podle § 204 trest. zák., omezování osobní svobody podle § 231 

trest. zák., vydírání podle § 235 trest. zák., útisk podle § 237 trest. zák., znásilnění podle 

§ 241 trest. zák., pohlavní zneužívání podle § 242 a 243 trest. zák. Vyloučeny nejsou ani 

násilné nebo majetkové trestné činy." (JURÁKOVÁ 1999 s. 68) 

Drogové delikty v užším smyslu 

,,Mezi drogové delikty v užším smyslu lze zahrnout trestné činy spočívající 

v nedovoleném zacházení s omamnými nebo psychotropními látkami. Jedná se o trestný 

čin nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 

187 trest. zák. (nedovolené nakládání s drogou pro jiného), trestný čin nedovolené 

výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 187a trest. zák. 

(držení drogy pro vlastní potřebu) a trestný čin nedovolené výroby a držení omamných 

nebo psychotropních látek a jedů podle § 188 trest. zák. (nedovolené nakládání 

s předmětem způsobilým k výrobě)." (JURÁKOVÁ 1999 s.66) 

Drogové delikty v širším smyslu 

,,Mezi drogové delikty v širším smyslu lze zahrnout především takové jednání, 

které vede k šíření nealkoholové toxikomanie, to znamená svádění, podporu nebo jiné 

podněcování ke zneužívání návykových látek jiných než alkohol. Ve smyslu právní 

úpravy se jedná o šíření toxikomanie podle § 188a trest. zák. Pachateli těchto trestných 

činů jsou většinou samotní toxikomani, kteří předávají své zkušenosti mladším či 

začínajícím konzumentům drog." (JURÁKOVÁ 1999 s. 67) 

Vantuch (1990. s .60) mluví ještě o šesté skupině trestných činů majících 

souvislost s abúzem drog. Jedná se o skupinu trestných činů odrážející způsob života 

toxikomanů s rozvinutým stupněm závislosti na droze. Patří sem příživnictví (trestný 

čin podle § 203 trest. zák.), ublížení na zdraví ( §§ 223 a 224 trest. zák.) atd. 
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2.2. Právní úprava drogových deliktů v naší legislativě a formy a 

metody drogových deliktů 

2.2.1. Drogová legislativa 

V oblasti drogové legislativy došlo v roce 1991 k novelizaci trestního zákona 

140/1961 Sb. v důsledku přistoupení naší republiky k Úmluvě Organizace spojených 

národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami13 a jiným 

mezinárodním úmluvám. 

Aby mohla ČSFR a posléze Česká Republika těmto mezinárodním závazkům 

dostát a zároveň také dokázala účinně reagovat na rychle se zhoršující situaci na domácí 

drogové scéně, musela podniknout další rozsáhlé změny v legislativě, které se týkají 

drog. Následovala další poměrně rozsáhlá novelizace v roce 1994 a 1995, kde nosnými 

body drogové legislativy zůstaly novelizované § § 187 a 188 trest. zák. Od Ll. 1999 

vstoupila v platnost trestnost držení drogy pro vlastní potřebu podle § 187a trest. zák. 

(NOŽINA 1997 s. 277-278) 

V současné době platí v naší legislativě trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění zákona 175/1990 Sb. ( §89 

odst. 13) nově obsahuje pojem" návyková látka". Rozumí se jí " alkohol, omamné 

látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka 

nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 14" Zahrnuje 

všechny druhy drog alkoholových i nealkoholových od klasických až po látky určené 

k technickému použití. (ŠTABLOV Á, BREJCHA A KOL. 2005 s. 57) 

13 United Nations Convention against Trafik in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. Úmluva 
byla přijata ve Vídni roku 1988. ČSFR přistoupila k Úmluvě v září 1991. Vyhlášena byla ve sdělení 
Federálního ministerstva zahraničních věcí pod Č. 462/1991Sb. 
14 Pojem návyková látka byl převzat za zákona České národní rady Č. 37/1989 Sb., o ochraně před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. (ŠTABLOV Á 2005 s. 57) 
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2.2.2. Právní úprava jednotlivých drogových deliktů 

Současný stav drogové legislativy se zaměřením na její nosné body, tedy 

drogové delikty podle Z 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypadá takto: 

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 

§ 187 

1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo 

jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku15
, 

přípravek obsahující omamnou a psychotropní látku, prekursor nebo jed16
, bude 

potrestán odnětím svobody najeden rok až pět let. 

2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve 

větším rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. 

3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, 

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

4) Odnětím svobody na deset let až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob 

nebo smrt, 

b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo 

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech. 

15 Omamné a psychotropní látky jsou ve smyslu zákona Č. 167/1998 o návykových látkách takové látky, u 
nichž vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo 
pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu užívá a jsou uvedeny v záznamech těchto látek, 
v přílohách č. 1-7. (ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 8) 
16 Prekurzorem je látka uvedena v příloze číslo 9 zákona Č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, je to 
určitá látka určená k výrobě drogy. Jedy jsou uvedeny v nařízení vlády č. 114/1999 Sb., v příloze č. 1. 
(NOVOTNÝ, ZAPLETAL 2001 s.348) 
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Držení omamné a psychotropní látky a jedů pro sebe 

§ 187a 

1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed 

v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem. 

2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu. 

Opatřování předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky, 

přípravku obsahující tyto látky a jedů 

§ 188 

1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené 

výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo 

psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let 

nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, 

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, 

c) získá-li takovým činem značný prospěch. 

Šíření toxikomanie 

§ 188a 

1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 

podporuje anebo kdo užívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo 

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 
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2.2.3. Formy a metody jednotlivých drogových deliktů 

Formy a metody drogového deliktu podle § 187 trest. zák. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti a lidí před 

ohrožením a následky z nekontrolované distribuce a nakládání s omamnými nebo 

psychotropními látkami (dále jen OPL), jedy, přípravky obsahujícími omamné nebo 

psychotropní látky (dále jen POOPL) a prekursory. 

Podle tohoto ustanovení se za trestné činy považuje výroba, dovoz, vývoz, 

průvoz, nabízení, zprostředkování, prodej nebo jiný způsob opatření či přechovávání 

těchto látek pro jiného v jakémkoli množství, to znamená, že pro jinou osobu jsou 

postihovány jakékoliv formy či metody distribuce. 

Výroba, vývoz nebo průvoz jsou činy trestné i pro vlastní potřebu nejen pro 

jiného. Výrobou je chápán jakýkoliv proces, mimo pěstování, který směřuje k získání 

OPL, POOPL, prekursoru nebo jedu. Vypěstování plodiny nebo rostliny, ze které lze 

další výrobou získat OPL nebo jed, je opatřováním si předmětu určeného k nedovolené 

výrobě OPL nebo jedu a naplňuje znaky trestného činu podle § 188 trest. zák. 

(CHMELÍK 1999 s. 31) 

Podle Chmelíka (1999. s. 31) doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuj e 

nejsou opatřovací jednání pachatele, ale jde o nakládání s již opatřenými OPL či jedy, 

POOPL nebo prekursory. Dovozu, vývozu, průvozu, nabídce nebo zprostředkování 

muselo předcházet opatření těchto látek. 

Dovoz vysvětluje Chmelík (1999. s. 32) jako činnost, při které dovozce 

dopravuje zboží, které pochází z cizího státu přes státní hranice do státu určení, tedy do 

ČR. Vývozem je naopak činnost, při které je české zboží přepravováno přes státní 

hranice do cizího státu. Průvozem se obecně rozumí režim, kterému podléhá zboží 

dopravované pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k celnímu úřadu druhému. 
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V souvislosti s distribucí OPL jiné osobě musíme vysvětlit několik znaků 

citované skutkové podstaty a to především pojem nabízí, zprostředkuje, prodá a jinému 

jinak opatří. 

Borník (2000. s. 28) vysvětluje v této souvislosti pojem "nabízí" jako takové 

jednání, kterým pachatel projevuje ochotu některou OPL, POOPL, prekursor nebo jed 

poskytnout někomu jinému. Tato nabídka ne vždy musí směřovat k prodeji. Tento návrh 

může být výslovný nebo konkludentní vůči jiné osobě. Tento zákonem užívaný pojem 

nemusí být opakovanou činností, k naplnění tohoto znaku postačí jediná nabídka, která 

ovšem nemusí být druhou stanou akceptovaná. 

Zprostředkováním je třeba chápat zajištění kontaktu mezi prodejcem a 

kupujícím, přičemž není vyloučeno, aby touto osobou byl sám výrobce, nejen dealer. 

(BORNÍK 2000 s. 28) 

Jestliže prodejce již některou z uvedených látek odevzdal kupujícímu za určitou 

odměnu, jde již o prodej, který v některých případech nemusí být konečný, ale může jít 

třeba o prodej mezi výrobcem a dealerem.(BORNÍK 2000 s. 29) 

Dále se Borník (2000. s. 29) zabývá pojmem" jinak jinému opatří". Tento další 

znak citované skutkové podstaty vysvětluje jako darování, půjčení drogy atd. 

Formy a metody drogového deliktu podle J87a trest. zák. 

Tato skutková podstata byla zavedena zákonem č. 112/1998 (s platností od 

1.1.1999), kterým se doplnil trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle ní je trestně stíhán každý, kdo přechovává 

bez povolení OPL čijed v množství větším než malém. (ZAPLETAL 2004 s. 53) 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně společnosti a osob proti 

ohrožení, které by mohlo vyvolat nekontrolovatelné nakládání a užívání jedů nebo OPL. 

Přechováváním se podle Chmelíka (1999. s. 35) rozumí jakýkoliv způsob držení 

OPL nebo jedu bez povolení. Pachatel nemusí mít OPL nebo jed u sebe. Stačí, když tyto 

látky má schované v domě, bytě, v úkrytu, u jiné osoby. Vyžaduje se pouze, aby látku 

měl ve své moci. Přechovávání je pachatelem činěno pro sebe, je tedy patrné, že osoba 

tyto látky sama užívá. 
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Tato speciální skutková podstata postihuje tedy držení drog pro vlastní potřebu, i 

když tento znak ("pro vlastní potřebu") není v zákoně uveden. Přechovávání pro sebe 

lze postihnout podle § 187a nebo jako přestupek podle § 30 odstavce 1 písmeno j) 

přestupkového zákona č. 200/1998 Sb. (BORNÍK 2000 s. 33) 

" Kvalifikačním rozhraním mezi trestným činem a přestupkem je množství drogy 

držené pro vlastní potřebu vyjádřené množstvím větším než malým. Za trestný čin je 

považováno takové přechovávání OPL nebo jedu bez povolení, jehož množství je větší 

než malé,jinakjde o přestupek." (CHMELÍK 1999. s. 34) 

Množství větší než malé zákon blíže nevysvětluje. Postačí takové množství, 

které značí zvýšené nebezpečí pro zdraví a život člověka, nelze proto postihnout držení 

jedné dávky, jinak by šlo o postih konzumace a ne drženÍ. V posouzení, co a není 

množství jedné dávky, se bere v úvahu i stupeň závislosti toxikomana. (BORNÍK 2000 

s.35) 

Pro informaci můžeme uvést výňatek z přílohy k Závaznému pokynu policejního 

prezidenta č. 39/199817 ukazující orientační hodnoty malého množství omamných nebo 

psychotropních látek. Hodnoty jsou uvedeny jako maximální pro posouzení, zda jejich 

držením pro vlastní potřebu je naplněna trestní skutková podstata přestupku, nebo zda 

se již jedná o trestný čin. (CHMELÍK 1999. s. 36): 

Heroin maximálně 0,3g 

Kokain maximálně 0,5g 

Metamfetamin maximálně 0,5g 

LSD maximálně 0,0005g 

MDMA maximálně 1 g 

A9-THC maximálně 0,3g 

17 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 39/1998 upravuje postup příslušníků Policie ČR při 
odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií. 
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Maximálnímu množství omamné nebo psychotropní látky, které Je výše 

uvedeno, zpravidla odpovídá: 

Heroin 10 dávek (zpravidla distribuováno v psaníčkách o hmotnosti kolem 

100mg, koncentrace je asi 30 %, obsah účinné látky se pohybuje od 

8-30 %) 

Kokain 10 dávek (zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50mg 

účinné látky, uvedené množství se vztahuje k hydrochloridu, u báze-

cracku se určí počtem) 

Metamfetamin 10 dávek (zpravidla distribuováno v psaníčkách o obsahu cca 50mg 

účinné látky) 

LSD 10 dávek (zpravidla distribuováno ve formě tripů s obsahem cca 

50mg účinné látky) 

MDMA 10 dávek (zpravidla distribuováno v tabletách s obsahem cca 100mg 

účinné látky) 

Á9-THC 20 cigaret- jointů (v konopí, které je pěstované v našich podmínkách 

s koncentrací okolo 1,5 % v sušině použitelné části konopí, při váze 

jointu cca 19) 

Zdroj: ZP pp č. 39/1998 

Za malé množství OPL lze obecně označit zpravidla individuálně určenou denní 

dávku OPL v množství obvyklém pro osobu užívající drogu, které odpovídá stupni 

závislosti osoby na OPL, které však není způsobilé vážně ohrozit zdraví nebo život této 

osoby. (CHMELÍK 1999 s. 37) 
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Formy a metody drogového deliktu podle § 188 trest. zák. 

Tento paragraf postihuje výrobu, opatření a přechovávání předmětu určeného 

k nedovolené výrobě OPL, jedu či POOPL pro sebe i pro jiného. Jedná se o úmyslný 

trestný čin, který je dokonán již vyrobením nebo opatřením nebo přechováváním 

předmětu určeného k nedovolené výrobě OPL nebo jedu.(JURÁKOV Á 1999 s. 92) 

Tímto předmětem jsou přístroje, jiná zařízení a jejich součásti, ale také suroviny, 

které jsou určené a způsobilé k takové výrobě. Ovšem předmět určený k výrobě nemusí 

být fakticky použit k zákonem předvídatelnému účelu, stačí, když jej pachatel 

s takovým úmyslem opatří nebo přechovává a je srozuměn s následkem (JURÁKOVÁ 

1999 s. 92-93) 

"Pachatel si předměty určené kvýrobě OPL, látky obsahující OPL nebo jedu 

nemusí vyrábět, opatřovat nebo přechovávat pouze pro svou vlastní potřebu. Může tak 

činit i pro jiného, to znamená, že pachatel může vystupovat i jako dodavatel těchto 

předmětůjiné osobě." (CHMELÍK 1999 s. 41) 

Formy a metody drogového deliktu podle 188a trest.zák. 

"Jde o úmyslný trestný čin, který je dokonán již sváděním, podporováním, 

podněcováním nebo šířením, přičemž zákon nevyžaduje, aby osoba či osoby, kterým je 

projev nebo jiné jednání pachatele určeno, jím byly skutečně ovlivněny." (JURÁKOVÁ 

1999 s. 93) 

Zákon blíže nevymezuje formy svádění, ale především může jít o poučení, jak 

drogy užívat, přemlouvání kjejich užívání, schvalování zneužívání návykových látek 

atd. Rovněž zákon přesně nevymezuje formy podporování. Podporování může být 

psychické, např. rada, tak fyzické, např. opatření injekční stříkačky apod. (JURÁKOVÁ 

1999 s. 94) 

Podněcováním je třeba rozumět projev, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiné 

osoby rozhodnutí ke zneužívání nealkoholových drog. Tento projev může být ústní tak i 

písemný, např. prostřednictvím tisku nebo jiného sdělovacího prostředku. Na rozdíl od 

svádění podněcování není zaměřeno na konkrétní osobu, ale na blíže neurčitou 

komunitu potencionálních toxikomanů. (CHMELÍK 1999 s. 42) 
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"Šíření je jednání, které směřuje k rozšíření zneužívání návykových látek jiných 

než alkohol a také jde o snahu rozšiřovat zkušenosti z užívání drog mezi ostatní 

vrstevníky." (JURÁKOVÁ 1999 s. 94) 
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3 Drogová kriminalita v CR ve statistikách se zaměřením na 

drogovou kriminalitu dětí a mladistvých 

3.1. Drogová kriminalita dětí a mladistvých jako součást kriminality 

mládeže 

3.1.1. Používané pojmy v oblasti kriminality mládeže 

Kriminalita mládeže je výrazně multidisciplinární problematika. Mají k ní co říci 

jak vědy normativní, společenské, tak i empirické. Používá terminologii z práva 

trestního, ale i civilního, čerpá z věd společenských, především z psychologie, speciální 

pedagogiky, sociologie apod. Proto v této oblasti může docházet k mnohotvárnosti 

užívaných pojmů. (ZOUBKOVÁ 2002 s. 11) 

Zoubková (2002. s. 11-14) vysvětluje nejpoužívanější a nejdůležitější pojmy 

v oblasti kriminality mládeže takto: 

,,Kriminalita18 (zločinnost) je úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou 

stanoveny v trestních kodexech. V současné právní úpravě jsou to trestné činy 

(v minulých obdobích to byly zločiny, přečiny, přestupky i provinění)." (ZOUBKOVÁ 

2002 s. 11) 

Prekriminalita jsou činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před 

dosažením trestní odpovědnosti a které, pokud by je spáchaly osoby starší, by byly 

považovány za trestné činy. Od roku 1950 se o prekriminalitu jedná do dovršení 

patnácti let věku dítěte. 

18 Širší a mladší pojemje delikvence, obecně označující protiprávní jednání. Objevil se v kriminologické 
literatuře na konci 19. století a zahrnuje dva druhy jednání. Za prvé jsou to delikty, tedy skutky, které 
zahrnují odpovědnost za náhradu škody v občanském právu a za druhé je do delikvence zahrnovaná 
prekriminalita (ZOUBKOVÁ 2002 s. 11) 
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Mládež 

Mládež je ve společenských vědách spojována s různými věkovými kategoriemi 

na právu nezávislými. Nejširší rozpětí má pohled sociologický. Kriminologická 

literatura pod pojem mládež zahrnuje tři věkové skupiny, děti, které jsou ještě trestně 

neodpovědné, mladistvé a mladé dospělé. Ve statistice kriminality policie je pojem 

mládež chápán v užším smyslu- zahrnuje děti a mladistvé, nikoliv mladé dospělé. 

Dítě 

Dítě (osoba mladší 15 let) je terminologie užívaná trestním právem. V trestním 

řízení jde o fyzickou osobu před dovršením 15ti let věku, která spáchala čin jinak 

trestný a není trestně odpovědná. Policejní praxe pomocně používá pro tuto věkovou 

kategorii nepřesně právní pojem nezletilý, současná praxe státního zastupitelství pojem 

nedospělý. Statistická ročenka kriminality Policie ČR používá pro tuto kategorii 

pachatelů pojmové vymezení děti. 

Mladistvý 

Mladistvý je pOjem trestněprávní označující fyzickou osobu. Postavení 

mladistvého je vázáno na dobu spáchání trestného činu. Mladistvou osobou je osoba 

ode dne, který následuje po dni 15tých narozenin do dne, ve kterém dovršila 18 let 

věku. Obecná plná trestní odpovědnost pachatele nastává den následující po dni, ve 

kterém osoba dovršila 18 let věku. Na trestání mladistvých se vztahuje zvláštní 

ustanovení i zvláštní způsob řízení a zachovává se, dokud pachatel nepřekročí 19. rok 

svého věku. 

Nezletilý je fyzická osoba do 18 let věku nebo která nenabyla zletilosti 

manželstvím. Trestní právo pojem nezletilý nepoužívá, avšak pomocně jej používá 

policejní praxe pro označení osob trestně neodpovědných pro nedostatek věku, v ČR 

osob mladších než 15 let. Zletilost je pojem občanského práva a vyjadřuje způsobilost 

fyzické osoby k právním úkonům. 
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Mladý dospělý je pojem používaný v kriminologické literatuře. Je to věková 

hranice 18 let a výše. Horní hranice není chápana jednotně a je velmi volná, někdy do 

věku 21 let, jindy do věku 24 let, ale i 30 let. 

Osoba blízká věku mladistého je pojem trestněprávní. Věkem blízkým věku 

mladistvého je chápáno období mezi 18 a 19 rokem života fyzické osoby. Pokud 

pachatel spáchal trestný čin v tomto věku, použije se při výměře trestu institut 

polehčující okolnosti a fakultativně se uplatní i zvláštní způsoby řízení proti 

mladistvému a specifika při výkonu trestu odnětí svobody a ochranné výchovy. 

Statistika kriminality mládeže 

V ČR je základním pramenem dat pro rozbor kriminality mládeže Statistika 

kriminality na území ČR, kterou zpracovává Policie ČR. V těchto statistikách se jedná o 

evidenci skutků, které policie posoudila jako trestné činy. 

,,Policie je jediným orgánem činným v trestním řízení, který registruje 

(pre)kriminalitu dětí- zjišťuje a vyšetřuje, zda jsou děti pachateli trestného činu. Pokud 

policie zjistí, že je pachatelem dítě do 15 let, trestní stíhání se proti němu nezahajuje a 

věc se pro nedostatek jeho věku podle § 159a odst. 2 trestního řádu odloží. Vzhledem 

k tomu statistiky kriminality státního zastupitelství a soudů údaje o dětech a skutcích 

(jinak trestných) nemohou uvádět. " (ZOUBKOVÁ 2002 s. 10) 

Struktura dat, které se týkají kriminality dětí a mladistvých, je zásadně ovlivněna 

mírou objasněnosti trestné činnosti. Statistika kriminality, vedle údajů o kriminalitě jako 

sociálním jevu, zobrazuje výsledky činnosti orgánů činných v trestním řízenÍ. Z těchto 

důvodů můžeme srovnávat pouze kriminalitu objasněnou. U kriminality registrované ale 

neobjasněné nejsou známy údaje o osobách pachatelů, tedy ani potřebné údaje o jejich 

věku. (ZOUBKOVÁ 2002 s. 10) 
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3.1.2. Drogová kriminalita dětí a mladistvých ve spojení s kriminalitou 

mládeže 

Problematika drogové kriminality dětí a mladistvých neodmyslitelně patří do 

problematiky kriminality mládeže a je její součástí. Oblast sociálně patologických jevů 

u mládeže a s tím spojená kriminalita mládeže, jíž je v posledních letech věnována 

značná pozornost, zahrnuje jak problematiku zneužívání drog mládeží tak i s tím 

spojenou trestnou činnost páchanou mládeží v návaznosti na zneužívání drog. 

Kriminalita mládeže zůstává jedním ze společensky velmi závažných problémů, 

který je z podstatné části dán skutečností snižování věku, ve kterém mládež s trestnou 

činností začíná, tedy prekriminalitou mládeže. V posledních letech stoupá podíl 

trestných činů spáchaných dětmi a mladistvými a kriminalita mládeže znepokojuje 

poměrnou část laické i odborné veřejnosti. 

Kriminalita mládeže je samostatně sledovaná a zkoumaná oblast kriminality, 

která má svá specifika, které vyplývají ze zvláštního postavení mládeže ve společnosti, 

faktického i právního, ale které lze také zdůvodnit věkovými zvláštnostmi tělesného a 

psychického vývoje, ne ukončeným morálním vývojem, sociální nezralostí i dalšími 

faktory19. Vzhledem k těmto zvláštnostem se mladí lidé dostávají snadněji do rozličných 

vnitřních a vnějších konfliktů, stresu či krizových situací, které mohou vykrystalizovat 

do drogových závislostí nebo kriminality. (VANTUCH 1984 s. 13) 

Kriminalitě mládeže je věnována speciální literatura, systém prevence 

kriminality mládeže, systém trestních opatření, soudnictví ve věcech mládeže, druhy 

výchovných a jiných opatření atd. 

Kriminalita dětí a mladistvých je podle statistik převážně záležitostí majetkové 

kriminality a to krádeží. I podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR, tedy podle 

19 Při zjišťování etiologie kriminality mládež je nutno vycházet z etiologie kriminality obecně jako celku. 
Tam však ale taky nelze získat úplnou a vyčerpávající odpověď na problematiku kriminality mládeže. Lze 
tedy říct, že kriminalita mládeže je projevem celé řady faktorů shodných pro kriminalitu obecně, ale též 
odrazem právě těchto zvláštností. (ZOUBKOVÁ, MOULlSOV Á 2004 s. 17) 
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Statistické ročenky kriminality za rok 2005 je vidět, že majetková kriminalita zůstává 

nejvíce páchanou trestnou činností dětí a mladistvých: 

Počet mladistvých pachatelů vybraných trestných činů v roce 2005 (stav ke 

31.1 0.2005) 

Trestné činy Stíháno Obžalováno Odsouzeno 

mladistvých mladistvých mladistvých 

Krádež § 247 2825 2301 1147 

Výtržnictví § 202 635 543 117 

Vražda § 219 13 13 9 

Ublížení na zdraví 352 323 170 

§ 221 

Vydírání § 235 161 146 69 

Znásilnění § 241 24 23 13 

Pohlavní zneužívání 139 126 96 

§ 242 

Neoprávněné 350 272 93 

užívání cizí věci 

§ 249 

Podvod § 250 51 43 24 

Drogové delikty §§ 356 276 182 

187, 187a, 188, 

188a 

Zdroj: (http://www.portal.justice.cz) 

Kriminalita mládeže a drogová kriminalita dětí a mladistvých mají stejného 

jmenovatele. Je jím především zcela evidentní antisociální chování, které může mít 

různé příčiny. V prvé řadě je si třeba uvědomit, že trestnou činnost mládeže nelze 
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vysvětlovat pouze biologickými nebo psychologickými věkovými zvláštnostmi 

(pubertou, zvýšenou citlivostí nervového systému a zvýšenou konfliktností). Věkové 

zvláštnosti se vyskytují u všech osob tohoto věku, ale na delikventní dráhu se dostávají 

pouze někteří. 

Trestná činnost je podle Suchého, Švancara (1972. s. 21) vždy spOjena 

s deformací osobnosti konkrétního mladého člověka v souvislosti s jeho nesprávnou 

nebo nedostatečnou výchovou, rodinnými konstelacemi, společenskou a morální 

nezralostí atd. 

V souvislosti s drogovou kriminalitou ale i kriminalitou mládeže se však 

můžeme i nemusíme potýkat s dalším závažným sociálně patologickým jevem a to 

s toxikomanií, která může být jednou z příčin páchání trestné činnosti. 

Musíme si uvědomit, že toxikomanie jako sociálně patologický jev má své 

nejzávažnější projevy v nezákonném jednání, které ohrožuje zdraví a život osob, 

majetek a veřejný pořádek. V předchozí kapitole jsme se zabývali trendy zneužívání 

drog dětmi a mladistvými, víme tedy o rostoucím počtu stále mladších uživatelů drog, 

v jiné kapitole drogovou kriminalitou a nyní se můžeme zabývat toxikomanií a trestnou 

činností jako celkem. 

Droga je však pouze jedním z možných podnětů trestné činnosti. Nemůžeme 

proto říci, že každý drogově závislý musí bezpodmínečně páchat trestnou činnost. 

Šturma (1979. s. 27) vidí souvislost těchto dvou jevů, tedy toxikomanie a páchání 

trestné činnosti až v jejich spojení v příhodné osobnosti člověka, z něhož se posléze 

stává pachatel trestného činu. Tvrdí, že toxikomanie a trestná činnost jsou dva 

společenské jevy, které mají společného jmenovatele svého vzniku v sociálním 

prostředí, které obklopuje osobnost mladého člověka a determinuje jeho jednání a 

projevy v interakci k tomuto prostředí. 

Páchání trestné činnosti dětmi a mladistvými může mít souvislost s užíváním 

návykových látek, ale latence souvislosti těchto dvou jevů je veliká. Z oblasti majetkové 

kriminality mládeže se může jednat o tzv. opatřovací kriminalitu, tedy kriminalitu 
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páchanou za účelem získání prostředků na drogy. Jde tedy o krádeže, nejsnadnější 

způsob získání prostředků na koupi drogy. 

Z uvedených statistik je vidět, že majetková kriminalita mládeže se drží na první 

pozici v podílu stíhaných mladistvých podle druhu trestné činnosti. Opět ale musíme 

říci, že prokazatelnost souvislosti páchání majetkové trestné činnosti za účelem získání 

finančních prostředků na drogy je náročná. 

Z ostatních trestných činů, kterých se mládež dopouští a které j sou řazeny mezi 

často se vyskytující ve statistikách o kriminalitě mládeže a které mají souvislost 

návykovými látkami, jsou trestné činy páchané pod vlivem drog, jako je například 

výtržnictví, násilná trestná činnost, rvačky atd. 

3.2. Vývoj drogové kriminality se zaměřením na děti a mladistvé 

Drogová kriminalita v České Republice od vzniku samostatné České Republiky 

podle policejních statistik každoročně stoupá. Sledován je stav a vývoj páchání 

trestných činů nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů 

podle §§ 187 až 188 trestního zákona. 

Dalším trestným činem, který ukazuje vývoj v této oblasti, zejména mezi mladou 

generací, je trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona. Na základě 

uvedených tabulek, které vycházejí z policejních statistik, lze sledovat stále vzrůstající 

trend páchání této trestné činnosti, především mezi mládeží. 

Vznik České Republiky v roce 1993 znamená důležitý mezník při hodnocení 

stavu a vývoje kriminality na úseku nedovolené výroby, držení a obchodu s omamnými 

nebo psychotropními látkami. Následující tabulka ukazuje podíl drogové kriminality na 

celkové kriminalitě v letech 1993 až 1998: 
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Podíl drogové kriminality na celkové kriminalitě v letech 1993-1999 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Celková 398505 372427 375630 394267 403654 425930 

kriminalita 

Drogová 261 562 1226 2156 3039 5180 

kriminalita 

% 0,06 0,15 0,33 0,55 0,75 1,2 

Zdroj: ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 99 

Z přehledu vyšetřované trestné činnosti v těchto letech je patrný každoroční 

nárůst této trestné činnosti. Jak ukazují policejní statistiky, každým rokem stoupá počet 

pachatelů z řad žen a mládeže (zahrnuty jsou osoby do 15ti let věku, tak osoby 

mladistvé). Počet pachatelů z řad žen a mládeže v letech 1993 až 1998 ukazují 

následující tabulky: 

Pachatelé trestných činů podle §§ 187 a 188 trest. zák. 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pachatelé 233 334 444 934 1063 1240 

celkem 

Z toho 31 39 50 86 132 123 

ženy 

Z toho 19 38 70 154 193 233 

mládež 

43 



Pachatelé trestných činů podle § 188a trest. zák. 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pachatelé 18 39 105 213 273 432 

celkem 

Z toho 2 5 13 24 35 32 

ženy 

Z toho 5 13 50 94 130 165 

mládež 

Zdroj: ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 100 

Oproti roku 1995 došlo v roce 1996 k alarmujícímu nárůstu pachatelů trestné 

činnosti podle §§ 187 a 188 trestního zákona jak z řad žen tak i z řad mládeže, kdy 

došlo ke zvýšení podílu o 105,7 %. Dalším negativním ukazatelem stoupajícího podílu 

mládeže na páchání této trestné činnosti je skutečnost, že v roce 1996 spáchalo celkem 

21 skutků 7 žáků základních nebo zvláštních škol. (ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 101) 

Obdobná situace s výraznějšími vzestupnými tendencemi je u trestného činu 

šíření toxikomanie podle §188a trest. zák. a to u pachatelů- žáků základních nebo 

zvláštních škol. V roce 1996 spáchalo tuto trestnou činnost celkem 31 žáků základních 

škol. To znamená, že se drogy výrazně dostávají do škol, mezi nejmladší populaci. U 

mládeže došlo v roce 1996 k nárůstu v porovnání s rokem 1995 047 %. (ŠTABLOV Á 

A KOL. 1999 s. 101) 

Vzhledem k tomu, že trestnost držení drogy pro vlastní potřebu podle § 187a 

trestního zákona vstoupila v platnost až od 1.1.1999, nemohla být v tabulkách 

podchycena. 

Věkový charakter pachatelů drogové trestné činnosti představuje následující 

přehled uvedený v tabulce: 
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Věková struktura pachatelů drogové kriminality podle §§ 187, 188, 188a trest. zák. 

Věk/Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

0-15 O 6 3 43 69 88 

15-18 23 44 89 186 234 311 

18-20 12 28 99 185 264 364 

20-24 51 84 128 312 302 371 

24-30 87 101 108 209 241 272 

30-40 61 88 91 164 169 222 

40-60 12 21 30 46 55 62 

60 a více 3 1 1 2 2 O 

Zdroj: ŠTABLOVÁAKOL.1999s.101 

Z uvedeného přehledu se zaměřením na mládež vyplývá nárůst počtu pachatelů, 

kteří páchají trestné činy drogového charakteru, především u dětí do 15 let věku. 

Alarmující je ale i skutečnost, že v roce 1998 se téměř vyrovnal poměr mezi počtem 

mladistvých pachatelů drogových deliktů a počtem dospělých pachatelů. To znamená, 

že děti a mladiství jsou neustále více zapojováni a iniciováni do této trestné činnosti. 

Je třeba si také uvědomit, že přestože nejvíce se odpouštějí drogové trestné 

činnosti již dospělé osoby, jejich věk se stále blíží k věkové hranice zletilosti. Z toho lze 

soudit, že drogová kriminalita v těchto letech byla výsadou mladistvých a mladých 

dospělých. 
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3.3. Drogová kriminalita v posledních letech se zaměřením na děti a 

mladistvé 

Pokud bychom porovnali čísla hovořící o drogové kriminalitě v letech 1994-

1998 s čísly, která hovoří o spáchané drogové trestné činnosti v posledních letech, tedy 

v letech 2002-2004, zjistíme, že v poslední době nedochází oproti roku 1998 k žádným 

výrazným změnám sledujících nárůst počtu pachatelů z řad dětí a mladistvých. 

Alarmující je však skutečnost nárůstu dospělých pachatelů této trestné činnosti. 

Počty pachatelů drogové kriminality v letech 2002-2004 ukazuje následující tabulka: 

Pachatelé drogové kriminality v letech 2002-2004 

Rok 2002 2003 2004 

Celkem 2071 2402 2172 

Do 15 let 84 72 48 

15-18 let 279 409 195 

Dospělí 1708 1921 1929 

Zdroj : (http://www.mvcr.cz) 

Údaje v tabulce hovoří jasně o značném celkovém nárůstu drogové kriminality 

v letech 2002-2004. Počet dospělých pachatelů značně převyšuje nad počtem pachatelů 

mladistvých. 

Pokud bychom se podívali na drogovou kriminalitu v letech 2002-2004 

v kontextu celkové kriminality zjistíme, že v porovnání s celkovou kriminalitou se může 

zdát, že drogová kriminalita je zanedbatelným problémem, jak ukazuje následující 

tabulka. Musíme si však uvědomit vysokou latenci této kriminální činnosti a důkazní 

náročnost vyšetřování. 
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Podíl odsouzených pachatelů drogové kriminality na celkové kriminalitě 

1995 2000 2001 2002 2003 

Celkem 54957 63211 60182 65098 66 131 

odsouzeno 

Z toho 6192 4252 3912 3948 3558 

mladiství 

Za drogovou 162 972 1094 1216 1304 

kriminalitu 

Z toho 24 143 132 165 190 

mladiství 

Zdroj: (http://www.czso.cz) 

Tabulka potvrdila, že počet odsouzených za drogovou kriminalitu oproti 

celkovému počtu odsouzených v letech 2000-2003 představuje malé číslo. Vidíme také, 

že v těchto letech nedošlo v oblasti celkové kriminality k žádným významným změnám. 

Přesto si ale musíme všimnout, že v posledních letech roste počet odsouzených za 

drogovou trestnou činnost. Stejné tendence vykazuje i tabulka s čísly o odsouzených 

mladistvých za drogovou kriminalitu. 

Podle Národní proti drogové centrály bylo v roce 2004 trestně stíháno 2100 osob 

podezřelých ze spáchání drogových trestných činů podle § 187 až 188 trest. zák?o. 

Více než polovinu celkového počtu představovaly osoby stíhané za trestné činy spojené 

s pervitinem ( metamfetamin) a 36 % za trestné činy spojené s konopnými látkami21
• 

Pachatele drogových deliktů stíhaní podle druhu drogy v letech 2002, 2003 a 

2004 ukazuje následující tabulka: 

20 Jedná se pouze o trestné činy nedovolené výroby a přechovávání omamných nebo psychotropních látek 
podle §§ 187, 187a a 188 trest. zák. Trestné činy šíření toxikomanie podle § 188a trest. zák. nejsou 
zahrnuty do celkového součtu. Těch bylo v roce 2004 spácháno 72. 
21 Každá stíhaná osobaje započítána pouze jednou, a to podle druhu drogy, která byla u dané osoby 
zachycena nebo prokázána v největším množstvÍ. 
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Stíhaní pachatelé drogových trestných činů v roce 2002-2004 podle vybraných drog 

Rok Metamfetamin Konopné látky Heroin Extáze 

2002 781 748 157 140 

2003 1 129 892 105 66 

2004 1058 763 134 66 

Zdroj: (http://www.drogy-info.cz) 

Následující tabulka ukazuje počet drogových deliktů podle jednotlivých 

trestních skutkových podstat, které byly spáchané dětmi do lSti let a mladistvými do 

18ti let věku za rok 2005 podle údajů Ministerstva Vnitra ČR: 
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Drogová kriminalita spáchaná dětmi a mladistvými podle trestní skutkové podstaty za 

rok 2005 podle údajů MV ČR 

Drogový delikt Spácháno Spácháno Stíháno, Stíháno, 

charakterizovaný skutků dětmi, skutků vyšetřováno vyšetřováno 

jako: 0-14 let mladistvými, dětí, 0-14 let mladistvých, 

15-17 let 15-17 let 

Nedov. výroba a 101 208 72 159 

drž. OPL a jedů 

pro jiného 

Nedov. výroba a 1 9 1 8 

drž. OPL a jedů 

pro sebe 

Nedov. naklád. 1 6 O 5 

s předm. způsob. 

knedov. výrobě 

OPL ajedů 

šíření 22 26 18 11 

toxikomanie 

celkem 125 249 101 183 

Zdroj: (http://www.mvcr.cz) 

Stav drogové kriminality v roce 2005 v České Republice ukazuje následující 

tabulka. Pro plné vykreslení daného problému můžeme uvést charakteristiku drogové 

kriminality k 31.10.2005 rozdělením podle jednotlivých trestných činů. Podle údajů 

státních zastupitelství a podle soudních statistik vypadá takto: 
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Stav drogové kriminality v CR k 31. 10. 2005 

§187 §187a §188 §188a 

Počet trestných 2238 276 421 373 
~. o 
cmu 

Stíháno osob 1945 257 404 338 

Obžalováno 1710 217 363 299 

osob 

Z toho věk 15- 201 7 12 56 

17 

Věk 18-19 204 19 31 59 

Odsouzeno 1146 121 64 45 

celkem osob 

Z toho věk 15- 163 6 2 11 

17 

Věk 18-19 144 12 5 16 

Uložena 1 O O O 

ochranná 

výchova 

Zdroj: (http://www.portal.justice.cz) 

Podle údajů státních zastupitelství a podle soudních statistik ke dni 31.10.2005 o 

počtech trestných činů drogového charakteru a počtu pachatelů lze jednoznačně 

usuzovat, že nejvíce je pácháno drogových deliktů naplňujících skutkovou podstatu § 

187 trest. zák. nedovolené výroby a držení omamných látek nebo psychotropních ajedů. 

Počet těchto trestných činů byl v roce 2005 2238, odsouzeno bylo 1146 osob, z toho 

163 mladistvých. 
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Nejméně pachatelů se dopustilo trestné činnosti podle § 187a nedovolené výroby 

a držení omamných a psychotropních látek a jedů (pro vlastní potřebu). Stíháno bylo 

257 osob, 121 osob bylo odsouzeno, z toho 6 mladistvých. 

Více mladistvých pachatelů, konkrétně 11 mladistvých, bylo odsouzeno za šíření 

toxikomanie podle § 188a trest. zák., přičemž obžalováno jich bylo 56 z celkového 

počtu 373 trestných činů podle tohoto paragrafu. 

Trestného činu nedovolené výroby, držení či přechovávání předmětu určeného 

k výrobě omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 188 bylo stíháno celkově 

404 osob, z toho 20 mladistvých, z toho 2 mladiství byli odsouzeni. 

Ochranná výchova byla udělena z celkového počtu 182 odsouzených 

mladistvých za drogové delikty pouze v jednou případě. 

Celkově bylo v České Republice v roce 2005 spácháno 3308 drogových deliktů. 

Stíháno bylo 2944 osob, z toho bylo 2589 osob obžalováno. Počet obžalovaných 

mladistvých byl 276, počet odsouzených pachatelů za drogovou kriminalitu byl v roce 

2005 1376 osob, z toho bylo odsouzeno 182 mladistvých. 

Počet 182 odsouzených mladistvých v roce 2005 ukazuje na skutečnost, že 

nedochází k výrazným vzestupným tendencím v páchání drogové kriminality 

mladistvými. Pokud se podíváme, jak tomu bylo v předchozích letech zjistíme, že v roce 

2000 bylo odsouzeno 143 mladistvých a v roce 2001 pouze 132, tudíž že v oblasti 

drogové kriminality neustále dochází k mírnému růstu počtu mladistvých pachatelů. 

Nesmíme ani zapomínat na to, že číslo 182 mladistých hovoří pouze o počtu 

odsouzených, nikoliv celkovém počtu spáchaných drogových trestných činů těmito 

pachateli. 
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3.4. Pachatelé drogové kriminality 

Oproti majetkové kriminalitě páchané v souvislosti s drogami- tedy opatřovací 

kriminalitě, kterou páchá jednoznačně konzument drog, nemusí být drogová kriminalita 

bezpodmínečně vázána na uživatele návykových látek. To znamená, že drogovou 

kriminalitu mohou páchat jak toxikomani tak i mládež, která drogy sama neužívá, ale 

pácháji za účelem finančního výdělku22 . 

Hejda (2000. s. 14) uvádí tři skupiny osob, které v současné době v drogovém 

prostředí můžeme rozlišovat: 

1. čistý konzument 

2. závislý, který (v omezeném množství) i obchoduje 

3. člen drogového podsvětí, který (ve velkém rozsahu) obchoduje, ale sám 

drogy nepožívá. 

1. Čistý konzument drog se podle Hejdy (2000. s. 14) nedopouští distribuce 

drog, ale je omezen pouze na osobní užívání drog. Z drogové kriminality se může 

dopustit trestného činu nedovolené výroby a držení OPL a jedů, pokud někomu daruje 

či nabídne nebo jinak jinému opatří drogu podle § 187 trest. zák., pokud je u něj 

nalezeno větší množství drogy než malé (přechovávání pro vlastní potřebu) podle § 

187a trest. zák., dále například pokud se dopustí trestného činu šíření toxikomanie podle 

§ 188a trest. zák., nebo pokud je u něj nalezen předmět určený k nedovolené výrobě 

OPL podle § 188 trest. zák. 

Čistý konzument drog se nespecializuje na prodej drog, ale může se vědomě 

dopouštět jiné trestné činnosti, a to opatřovací kriminality s cílem získat finanční 

prostředky na drogy. To znamená, že se dopouští trestných činů krádeže, loupeže atd. 

Opatřovací kriminalita patří do skupiny trestných činů v souvislosti s konzumací drog. 

22 Podle Národní protidrogové centrály se distribuce drog dopouští za účelem finančního výdělku děti a 
mladiství především romského etnika nebo děti a mladiství pocházející z kriminálního prostředí. Děti a 
mladiství jsou v současné době členy zločineckých seskupení stále více na drogovém trhu využíváni a to 
z důvodu svého věku. (http://www.mvcr.cz) 
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Závislý jedinec se v souvislosti s opatřovací kriminalitou nemusí dopouštět 

pouze klasických majetkových trestných činů jako jsou krádeže a loupeže. Může se 

dopouštět i jiných trestných činů, které jsou finančně motivované. Může jít o 

zpronevěru, vydírání, ale také o zanedbávání povinné výživy atd. 

Odhad počtu některých možných finančně motivovaných trestných činů 

uživatelů drog a jejich podílu na vybraných typech trestných činů v roce 2004 ukazuje 

následující tabulka: 
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Odhad počtu finančně motivovaných trestných činů uživatelů drog v roce 2004 a jejich 

podílu na vybraných typech trestných činů 

Typ trestné činnosti Celkový počet TC Spácháno uživateli Podíl (%) 

drog 

Krádež prostá 162 139 32891 20,3 

Krádež vloupáním 64695 6384 9,9 

Zanedbání povinné 13094 1654 12,6 
, v' vyzlVy 

Nedovolená výroba 2301 1424 61,9 

a distribuce drog 

(§ 187 TZ) 

Neoprávněné držení 5510 878 15,9 

platební karty 

Zpronevěra 4005 859 21,5 

Loupež 5931 809 13,6 

Porušování domovní 2540 351 13,8 

svobody 

Umyslné ublížení na 7180 289 4,0 

zdraví 

Podvod 6752 159 2,3 

Omezení a zbavení 457 116 25,4 

osobní svobody 

Vydírání 1 786 76 4,3 

Vražda loupežná 39 1 1,5 

Celkem 276429 45890 16,6 

Zdroj: (http://www.drogy-info.cz) 
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Dle policejního odhadu uvedeného v tabulce je tedy 62 % trestných činů 

nedovolené výroby a distribuce (podle § 187 trest. zák.) pácháno uživateli drog 

z důvodu získání prostředků na vlastní spotřebu drog. 

Trestné činy distribuce drog páchané uživateli drog řadí Hejda (2000. s. 14) do 

trestné činnosti závislého konzumenta drog, který zároveň i obchoduje, tedy do druhé 

skupiny. 

2. Do skupiny závislý konzument drog, který se zároveň dopouští i trestného 

činu nedovolené výroby a držení OPL a jedů podle § 187 trest. zák. tím, že obchoduje, 

se dostává podle Hejdy (2000. s. 14) největší procento závislých. 

Pokud si toxikoman nechce obstarávat prostředky na drogu formou trestné 

činnosti, musí je získat obchodem s drogami. Hejda (2000. s. 14) uvádí příklad 

jednoduché metody distribuce u závislých osob na heroinu. Obchod se běžně 

uskutečňuje tak, že konzument si koupený gram rozdělí na dvě poloviny, přičemž první 

je určena jemu a druhou doplní různými ingrediencemi (např. glukózou) na kompletní 

dávku jednoho gramu, kterou opět prodá za nákupní cenu. 

3. Do třetí skupiny patří členové drogového podsvětí, kteří mají zodpovědnost 

za systematický přísun drog, které zprostředkovávají. Tyto osoby často pocházejí 

z kriminálního prostředí, "vyššími" distributory nebo dokonce organizátory ilegálního 

obchodu jsou v hojné míře cizinci, kteří mají kontakty na země s vlastní produkcí. 

Přímý obchod, při kterém se droga dostává do rukou konzumenta se děje 

prostřednictvím malých distributorů, kteří zajišťují rozšiřování klientely drogového 

konzumu. (HEJDA 2000 s. 15) 

Statistiky o drogové kriminalitě dětí a mladistvých hovoří o tom, že nejvíce se 

na drogové kriminalitě podílejí děti a mladiství pácháním trestného činu nedovolené 

výroby a držení OPL a jedů podle § 187 trest. zák. Nelze však jednoznačně konstatovat, 

že všichni obžalovaní mladiství se dopustili tohoto trestného činu jako prodejci či 
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distributoři drog, nebo že JSou začleněni do organizované skupiny zabývající se 

obchodem s drogami. 

Podle policejních údajů osoby- malí distributoři většinou nepracují 

organizovaně, ale pracují individuálně, nepravidelně, náhodně a prodejem či nabízením 

drog si vylepšují svojí finanční situaci nebo vydělávají na drogu pro vlastní potřebu. 

3.4.1. Dětští a mladiství pachatelé ve světě 

V součastné době se dětská zločinnost stává závažným problémem na celém 

světě. Dětští a mladiství pachatelé se dopouštějí drogových i jiných trestných činů nebo 

jsou pro tyto účely zneužíváni. Velkou měrou k tomu přispívá nízká životní úroveň a 

podmínky, ve kterých žijí. 

Podle zprávy UN-Habitet23 o Stavu světových velkoměst 2004 prudce stoupá po 

celém světě chudoba a s ní i zločinnost, daná zvyšujícím se počtem dětí žijících na ulici, 

zejména voblastech rozvojových zemí, jejichž města nedovedou držet krok 

s urbanizací.(http://www. unhabitet.org) 

Pokud děti nechodí nebo nemohou chodit do školy, nemají skutečné zaměstnání, 

nemají vlastní domova trpí nemocemi a odcizením, které doprovází jejich situaci, 

mnohem pravděpodobněji se uchylují k nezákonné činnosti, aby se uživily. Gangů 

mladistvých každoročně přibývá, obzvláště v latinskoamerických a afrických zemích, 

kde rychlá urbanizace deformuje schopnost rodin uspokojovat společenské a 

ekonomické potřeby mladých lidí. (http://www.unhabitet.org) 

Mladí lidé se uchylují do gangů jako k prostředkům na přežití a jako do míst, 

kde mají pocit náhradní rodiny. Obchod s drogami poskytuje výnosnou práci a 

obchodníci s drogami nemají potíže s verbováním nedostatečně vzdělaných mladých 

lidí, kteří mají malé vyhlídky na běžné legální zaměstnání. Děti žijící na ulici se často 

stávají drogovými kurýry. V Brazílii se například odhaduje, že doručování drog vytváří 

pracovní příležitosti pro přibližně 20 000 dětských kurýrů, mnozí z nich jsou ve věku 10 

let. Odměna mladých kurýrů je často vyšší, než mzda jejich rodičů. Tím jim získává 

23 UN-Habitet- United Nations Human Settlements Programme 
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respekt mezi vrstevníky a dodává JIm pocit důležitosti v jejich komunitě. 

(http://www.unhabitet.org) 

Podle zprávy UN-Habitatjsou mladí lidé hlavním prvkem narůstajícího násilí ve 

velkých městech. Gangy mládeže často používají násilí k uspokojení svých 

společenských a ekonomických potřeb a dále tak zvyšují i tak vysokou hladinu násilí ve 

svých komunitách. Například v mnoha částech subsaharské Afriky se zdržuje ve 

velkých městech mnoho pachatelů, z nich většina jsou mladí lidé, s povoláními jako je 

obchod s drogami nebo zbraněmi. (http://www.unhabitet.org) 

V USA patří prodej drog především do rukou pouličních gangů, jejichž členové 

jsou často mladiství nebo dokonce i děti. Tyto gangy mají na svědomí řady dalších 

trestných činů a nelegálních obchodů. Také v USA nelegální obchod s drogami 

zaznamenává v posledních letech boom, k čemuž přispívá i již zmíněná nelegální 

činnost a kriminalita páchaná členy těchto pouličních gangů. Do prodeje drog jsou 

zapojeny nejen organizované skupiny, ale i konzumenti- prodejci a tzv. malí dealeři. 

(http://www. unhabitet.org) 

Podle autorů Adler, Mueller, Laufer (1991. s. 320) 2/3 osob zatčených v městě 

Detroit za prodej drogy zvané crack, jsou konzumenti- dealeři, 20 % respondentů 

zatčených za prodej stejné drogy ve stejném městě, prodává tuto drogu pro finanční 

zisk. Osoby, které prodávají drogu, aby získaly finanční prostředky na vlastní dávku, 

patří do drogového distribučního systému zvaného" hustlers." 

Do podobné systému- využívání osob závislých na drogách k prodeji drog, patří 

i osoby zvané "touters", "runners", "rollers" nebo "beermen". Mezi těmito prodejci drog 

se objevují samozřejmě i děti a mladiství, kteří drogy sami užívají. Jinak se prodej 

cracku děje hlavně za zavřenými dveřmi, především v "lepších klubech", na party. O 

prodej drog zde se již nestarají pouliční prodejci, ale osoby patřící do vyšších kategorií 

drogového trhu. (ADLER, MUELLER, LAUFER 1991 s. 320) 
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4 Osobnost mladistvého pachatele drogové kriminality a vliv 

rizikových faktorů 

Pokud chceme charakterizovat mladistvého pachatele drogových deliktů, 

musíme nejdříve charakterizovat osobnost mladistvého uživatele drog, jelikož se tyto 

dvajevy obvykle objevují současně a navzájem se ovlivňují. Důvodně lze předpokládat, 

že toxikomanická kultura tvoří specifickou část širší kriminální subkultury, eventuálně 

se alespoň z větší části obě skupiny překrývají. (ŠTABLOV Á 1995 s. 136) 

" V kauzálním vztahu nealkoholové toxikomanie a trestné činnosti výzkumné 

práce kriminologů u nás i v zahraničí věnují pozornost především problému 

nealkoholové toxikomanii jakožto jedné z hlavních příčin kriminálního chování, méně 

již vztahu opačnému. Pokud jde o časovou koincidenci abúzu drog a kriminálního 

chování, většina například anglosaských studií se shoduje v tom, že trestná činnost 

abúzu drog předchází. Shody však v tomto bodě dosud nebylo dosaženo, je řada studií, 

jež prokazuje opak. " (ŠTABLOV Á 1995 s.130-131) 

4.1. Příčiny užívání drog u dětí a mladistvých 

Dostupnost drog a trendy v jejich užívání u mládeže nejsou jedinou příčinou, 

proč děti sahají po drogách. Většina dospívajících se bohužel může snadno s drogami 

setkávat, přesto je nezneužívá resp.jim nepodléhá. Příčin, které vedou dospívajícího ke 

konzumování drog existuje mnoho. 

Hejda (2000. s. 26) vytyčuje tři hlavní skupiny možných příčin: 

1. Příčiny spočívající v osobnosti závislého. 

2. Příčiny spočívající ve vlastnostech drog a jejich zrádnosti. 

3. Příčiny sociálního prostředí, ve kterém se osoba pohybuje (rodinné zázemí, okruh 

známých, škola, v širším pojetí- konzumní společnost). 
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Obecně se tvrdí, že v období dospívaní je člověk nejvíce náchylný k rozvoji 

závislosti na droze, jelikož osobnost dospívajícího je v tomto období velice nestabilní a 

je vystavena řadě změn a to nejen psychického charakteru. Také mnohé výzkumy 

osobností toxikomanů upozornily na skutečnost, že většina toxikomanů začala s 

užíváním drog už v mladém věku, mnohokrát dříve než ve věku 15 let. 

Přesto ale období puberty nemůžeme považovat za příčinu drogové závislosti. 

Jedním z faktoru, který má ale podíl na vytvoření drogové závislosti je osobnost 

toxikomana, která se v období dospívání bouřlivě formuje. 

" U mladých dospívajících najdeme touhu jednat sami, sami se rozhodovat, ale 

také pocity opuštěnosti, pocity nejistoty, neklidu, vzdorovitosti. Přítomen je vždy jednak 

protest a jednak snaha splynout se společností. Výrazná je snaha po uvolnění, svobodě, 

volném životě s vrstevníky, dospívající se v tomto období již nepovažují za děti a také se 

to snaží dokazovat. " (JURÁKOVÁ 1999 s. 45) 

Mládež sama o sobě je náchylná k vyhledávání kvalitativně nových a 

originálních situací, myšlenek, postupů, ale také přístupů k některým problémům, je 

excentrická, chce ohromit, upoutat, šokovat, je revoltující a vždy v opozici. (HEJDA 

2000 s. 27) 

"V pubertě se prohlubuje orientace na dospělost. Jde o nově vzniklou kvalitu 

sebepojetí, že už mladý člověk není dítětem, že je jiný a že i ostatní ho tak vidí. 

Subjektivní pocit dospělosti a tělesné vyspívání vede ke zvýšení sebevědomí vlastní 

hodnoty. Vymaňování dospívajících z rodinné závislosti24
, rozšíření okruhu 

společenského styku, volnost pohybu, nové možnosti zábavy, to vše činí dospívající 

přístupné dalším dojmům a vede je ke snaze vyhledávat je a ke snaze vše si alespoň 

vyzkoušet. Rady, požadavky a usměrňování dospělých jsou často chápány jako 

omezování svobody, nepochopení, nebo nedůvěra ve " vyspělého" jedince." 

(JURÁKOVÁ 1999 s. 47) 

24 V období zdravého dospívání se zcela běžně objevuje snaha po emancipaci od rodiny, která se 
projevuje tím, že se dítě chce de identifikovat ve vztahu k rodičům, kteří pro něj již nepředstavují takovou 
autoritu. Právě toto období, kdy dítě experimentuje s vlastní emancipací, často hraničící s pocity 
všemohoucnosti, je rizikové pro vznik drogové závislosti. 
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Motivací ke zneužívání drog u dětí a mladistvých může být nejen posílení 

vlastního sebevědomí, ale i snaha přizpůsobit se partě, ukázat se před vrstevníky atd. 

(NOŽINA 1997 s. 233) 

Mezi rizikové faktory působící na osobnost dospívajícího a mající vliv na 

inklinaci dotyčného k drogám a utvoření závislosti zařazuje Hejda (2000. s. 30) také 

psychické poruchy a poruchy chování v dětství, poškození mozku, úrazy hlavy, 

nedostatečné sociální dovednosti, nedostatek strategií, jak čelit negativnímu vlivu okolí, 

nedostatek strategií ke zvládání stresu atd. 

4.1.1. Vliv rodinného prostředí- rodina jako prevence i determinant 

Dalším faktorem, který ovlivňuje osobnost dítěte je prostředí, které však může 

způsobit i její poruchy. Prostředí rozlišujeme jednak přírodní (různá zeměpisná šířka), 

životní (to, ve kterém žijeme) a sociální (společenské). Každý člověk je formován 

prostředím od nejútlejšího věku. Proto má prostředí, ve kterém žijeme velký vliv na 

utváření osobnosti člověka. Jde o vliv rodiny, školy, pracoviště, prostředí, ve kterém 

trávíme svůj volný čas, party. (JURÁKOVÁ 1999 s. 50) 

Vývojová psychologie považuje za určující období života člověka jeho dětství a 

podmínky jeho výchovy a rozvoje v tomto věku. Za normálních okolností souvisejí tyto 

podmínky velice úzce s rodinou, která pro dítě představuje nejelementárnější a nejbližší 

prostředí sociální. Obecně se soudí, že výchova dítěte v rodině, a to v nejranějším věku, 

v mnohém předurčuje celý proces včleňování mladého člověka do společnosti, tedy 

klade základy jeho socializace. (SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s. 55) 

"Osobnost dítěte je tedy v prvé řadě utvářena prostředím rodiny. Rodina je 

zvláštní druh sociální skupiny, která má zvláštní význam v životě společnosti, zajišťuje 

její biologické trvání, předává dětem kulturní dědictví, zajišťuje uspokojování 

emocionálních potřeb dětí a plní funkci společenské kontroly. " (JURÁKOVÁ 1999 s. 

50) 
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Rodina poskytuje dítěti potřebné zázemí a zprostředkovává mu zkušenost, 

kterou nelze získat jinde a interpretuje mu svým chováním svět jako celek, jehož je 

součástí. Rodina dítěti rovněž zprostředkovává další velmi důležitou složku dětské 

zkušenosti, sebepojetí, dále dítěti poskytuje jistotu a bezpečí s příležitostí pro navázání 

spolehlivého citového vztahu. Emoční zkušenost je podstatná pro rozvoj identity dítěte, 

zejména sebeúcty a sebejistoty, které jsou nezbytným předpokladem tolerance k lidem. 

(VÁGNEROVÁ 2002 s. 318) 

Dítě se v rodině naučí posuzovat, zda je svět dobrý nebo zlý a má zde šanci 

získat pocit základní důvěry. Rodina je zjednodušeným modelem světa, v němž dítě 

získává svoji první zkušenost a ověřuje si reakce světa na své chování. Funkce rodiny 

lze charakterizovat ve vztahu k základním psychickým potřebám. Ne vždy je ovšem 

rodina schopna nebo ochotna tyto funkce plnit, popř. je plní neúplně nebo patologickým 

způsobem. (VÁGNEROVÁ 2002 s. 317) 

Rodina dítěti poskytuje podněty různé kvality a kvantity, kterými se dítě učí a 

tak podporuje jeho vývoj v oblasti poznávacích procesů a stimuluje jeho socializaci. 

Dysfunkce se může projevit výchovným zanedbáváním nebo rodina může učit dítě 

rolím, hodnotám a normám, které majoritní společnost považuje za nežádoucí, což se 

projeví v socializaci dítěte25 • Z takové rodiny přichází do společnosti tedy do školy děti, 

které neposuzují svět jako jejich vrstevníci. Proto se chovají jinak, než je běžné a než se 

od nich očekává. (VÁGNEROVÁ 2002 s. 317) 

"Velký vliv na způsob výchovy dítěte v rodině mají také osobnostní rysy rodičů. 

Jestliže jeden z rodičů nebo oba dva mají asociální sklony, může být dítě nepříznivě 

ovlivněno nežádoucím vzorem otcova nebo matčina jednání a může si navyknout na 

obdobný způsob života. Například, když oba rodiče nebo jeden z nich zneužívá drogy, ať 

už alkoholové nebo nealkoholové, čímž dochází ke ztrátě schopností řádného plnění 

rodičovských povinností, jejich děti jsou morálně i ekonomicky zanedbáváni a často je 

rodičovský příklad přivádí k zneužívání drog. H (JURÁKOVÁ 1999 s. 50) 

25 Otázka normy a patologie je zde relativní. 
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V této souvislosti soudí Večerka a kol. (2004. s. 34), že se jedná o tzv. deviantní 

socializaci jedince, která se oproti socializaci defektne6 projevuje řidčeji, neboť zde 

přímo v prostředí, ve kterém jedinec žije, působí sociálně deviantní vzory rodičů a 

příbuzných. V jiném případě může jít dokonce i k navádění k trestné činnosti, což je 

typické pro dětské zloděje. V těchto případech se tedy projevuje tzv. sociální učení 

formou imitace, tedy napodobení. 

Suchý, Švancar (1979. s. 58) uvádí, že narušení struktury rodiny a 

nepříznivé rodinné poměry stejně jako vlastnosti, sociální postavení a životní styl rodičů 

mohou mít vliv na výchovu dítěte a stát se jednou z příčin jeho delikvence. 

Nikl (2000. s. 8-9) narušení struktury rodiny projevující se v nedostatcích ve 

funkcích rodiny rozděluje do čtyř skupiny z těchto důvodů: 

1. rodina není - skutečné osiření dítěte, 

2. rodina je funkční či dysfunkční ve smyslu nezájmu, lhostejnosti, nepečování o 

děti. To vede k umístění dítěte mimo rodinu, jde tedy o sociální osiření. Rodiče jsou 

zde, ale nemohou se, nechtějí se o dítě starat nebo není žádoucí, aby se o něj starali27
, 

3. rodina je dysfunkční svou neúplností a to bud', že 

a) se nezaložila, cožje problematika dětí narozených mimo manželství, 

b) se rozpadla, rozpad je nejčastěji vyjádřen rozvodem manželů, což má na děti značný 

vliv, zvláště s přibývajícími spory o děti. Výchova dítěte jedním z manželů ještě ale 

neznamená automaticky dysfunkci ve výchovném procesu dítěte, 

4. rodina je dysfunkční ve smyslu negativních až hostilních vztahů k dítěti. 

Dalším negativním jevem s možností negativního důsledku na výchovu a 

vytváření osobnosti dítěte mohou být vztahy mezi rodiči a vztahy rodičů k dítěti, které 

26 Defektní socializace je typem celkové poruchové socializace mladistvého jedince, kde působením 
různých negativních vlivů či zanedbáváním vlivů pozitivních dochází k poruchové socializaci. 
(VEČERKA A KOL. 2004 s. 34) 
27 Zvláštní kategorií této dysfunkce rodiny tvoří děti, o něž se rodiče dostatečně nezajímají a náležitě o ně 
nepečují. Přesto je však neopouštějí, ani neumisťují mino rodinu. (NIKL 2000 s. 8) 
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v případě, že jsou narušeny, zabraňují ve vytvoření citové stability dítěte a stěží mu 

mohou poskytnou jednotný intelektuální a emocionální vývoj. (SUCHÝ, ŠVANCAR 

1972 s. 78) 

Také způsoby výchovy, dané strukturou a početností rodiny, vlastnostmi rodičů, 

sociálním postavením mohou mít vliv na utváření dětské osobnosti. Nikde však není 

psáno, že v rodinách, kde předpoklady k výchově jsou neporovnatelně lepší např. v 

rodinách úplných a uspořádaných, kde jsou rodiče vzdělaní a inteligentní, jsou dány 

záruky, že výchova dětí bude dobrá a že z nich vyrostou spořádaní občané. (SUCHÝ, 

ŠV ANCAR 1972 s. 78) 

Dalším závažným faktorem může být náročná a vyčerpávající zaměstnanost 

rodičů, která může mít za následek nedostatek času věnovaný dětem. Dalším 

negativním faktorem může být nepřiměřená přísnost výchovy jednoho nebo obou rodičů 

redukovaná na příkazy a zákazy nebo naopak nepřiměřená shovívavost, kdy rodiče 

v podstatě na výchovu rezignovali a děti v nich tedy nespatřují žádnou autoritu. 

(SUCHÝ, ŠVANCAR 1972 s. 79-82) 

Také autoritativní a imperativní způsob výchov, který se může projevovat 

v tom, že je dítě až pedantsky sledováno a kontrolováno, není vhodným způsobem ve 

výchově dětí. Dítě nemá žádné volno a nemůže prokázat vlastní iniciativu a věnovat se 

vlastním zájmům a kamarádům. Takový způsob výchovy může v dítěti vyvolat pocity 

méněcennosti a nechuť k jakékoliv aktivitě vůbec. (SUCHÝ, ŠVANCAR 1972 s. 86) 

"Ovšem zřejmě daleko nejzávažnějším zdrojem všech výchovných nedostatků 

v rodině a tím i potencionální či skutečné kriminality mládeže je stále se rozšiřující 

lhostejnost rodičů k dětem, která souvisí s ochabnutím citových pout. Je to patrně také 

jeden z nejcharakterističtějších rysů krize rodiny. Dítě jen bydlí u rodičů, ale nežije 

v rodině, proto se zdržuje často mimo domov a chytá se nejrůznějších part a drog. " 

(SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s. 87) 

V jiných případech mohou být děti zahrnuty zbytečnostmi a hmotným 

blahobytem s představou rodičů, že ,jim přece dávají vše, co chtějí, aby byly šťastné", 

ale jinak se o dítě nestarají, nezajímají je jeho potřeby duchovní a věnují se vlastním 

aktivitám. Zahrnování dítěte blahobytem ale i vysokými peněžními částkami, tedy 
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věcmi, které dostává bez jakékoliv zásluhy, může způsobit, že je dítě začne považovat 

za přirozenou povinnost rodičů a stává se postupně náročným spotřebitelem, který se 

v ničem nepodílí na svém blahobytu. Postupně může začít stále více nárokovat a může 

dojít k prvním konfliktům mezi ním a rodiči. Není-li přání rodiči v tu chvíli splněno, 

dojde takové dítě k rozhodnutí uspokojit si jej samo a to hned, vlastní iniciativou 

například krádeží. (SUCHÝ, ŠVANCAR 1972 s. 83) 

,,Některé nepříznivé vlivy v oblasti rodinného života, o nichž jsme se zmiňovali, 

mohou charakterizovat rodinné prostředí, ze kterého pochází delikventní mládež, ale i 

mladí toxikomani. Tyto vlivy mají nesporně vliv na deformovaný rozvoj osobnosti, který 

ji nakonec činí disponovanější i k páchání kriminálních činů28. Deformovaný rozvoj 

osobnosti a s tím úzce související asociální či dokonce antisociální zaměření nemusí 

vyústit pouze v páchání trestných činů. Naopak patrně daleko častěji končí 

v nečestnosti, bezohlednosti, amorálnosti a bezcharakternosti. " (SUCHÝ, ŠV ANCAR 

1972 s. 92) 

4.1.2. Vliv školy na utváření osobnosti dítěte- pozitivní i negativní vliv 

školy 

Pozitivní vliv školy 

Vedle rodiny má pro utváření osobnosti mladého člověka značný význam škola 

a vliv školního prostředí. Rodina je velice důležitá pro výchovu dítěte nejen do 6ti let 

věku dítěte, tedy do jeho nástupu do školy, ale i nadále, kdy rodinou výchovu dítěte 

začne doplňovat instituce školy. (JURÁKOVÁ 1999 s. 51) 

Vedle rodičů ovlivňuje v tomto období život dítěte osobnost učitele, kolektiv 

třídy, organizace práce ve škole, soustava trestů a odměn, stupeň ukázněnosti, úroveň 

výchovné a vyučovací práce ve škole atd. Postupně se zvyšující požadavky školy na 

28 Bohužel jde o jevy, které se vyskytují nejenom v poměrně malém zlomku rodin, z nichž pocházejí 
mladí pachatelé, ale v okruhu daleko širším. To znamená, že ve skutečnosti je ohroženo více mladých 
lidí, že počet potencionálních delikventů možná až několikanásobně převyšuje počet delikventů 
skutečných. (SUCHÝ, ŠVANCAR 1972 s. 92) 
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žáka předpokládají žákův vzrůstající mentální a vůbec celkový rozvoj jeho osobnosti. 

Tyto požadavky stoupající v každém ročníku jsou však prostředkem žákova rozvoje. 

(SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s. 94) 

Ve škole jsou kladeny požadavky na žákovu pozornost a soustředění, na jeho 

samostatnost, kázeň, pracovní vytrvalost, vyspělost jeho vyjadřovacích, rozumových a 

pohybových schopností. Zde se také předpokládá žákův zájem o učení. Rozvijí se volní 

úsilí žáka, formuje a upevňuje se jeho jednání zaměřené k dosažení vědomě vytčeného 

cíle. Rozvíjejí se a prohlubují se žákovy vědomosti, dítě poznává předměty a jevy 

reálného světa a rozvijí se jeho abstraktní myšlení. Už v tomto období se kladou základy 

jeho pozdějšího jednání. (SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s. 94) 

V období mladšího školního věku tedy v období 6-12 let škola rozhodujícím 

způsobem žáka poznamenává, zatímco v dalším období povinné školní docházky se 

výrazně uplatňují další mimoškolní vlivy. V tomto období je malý školák plně zaměřen 

na to, co je a jak to je. Chce pochopit okolní svět a všechny věci v něm. Zpočátku je 

školák plně závislý na tom, co mu autority představující rodiče, učitele a knihy sdělí, 

později se stává kritičtějším, což ohlašuje blízkost dospívání. (NIKL 2000 s. 19) 

Se vstupem dítěte do školy dochází k výraznějšímu začlenění dítěte do lidské 

společnosti. Dítě se učí vlastním způsobům chování nejen od rodičů, ale i od učitelů a 

spolužáků. Zvláště kolektiv dětí ve třídě přispívá k socializačnímu procesu. Vliv dětské 

skupiny v dalších letech stále více roste a stává se pro dítě určujícím modelem 

hodnocení, jako tomu byl na začátku školní docházky učitel. 

Ve vývoji dítěte se v souvislosti s problematikou drogové závislosti a kriminality 

musíme zmínit o vývoji morálního vědomí a jednání, tedy chápání mravních norem a 

hodnot a jednání podle nich. Vývoj morálního vědomí a jednání závisí na celkovém 

vývoji dítěte, zejména na jeho vývoji rozumovém. 

Morálka předškolního dítěte a většiny školních začátečníků je určována 

druhými, příkazy a zákazy dospělých, zejména rodičů a později učitelů. Jednání vlastní i 

cizí je dítětem hodnoceno jako "dobré", když je dovoleno nebo schvalováno rodiči nebo 
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učiteli, a je "zlé", když je jimi zakazováno nebo trestáno. Mravní hodnocení tu tedy 

ještě plně závisí na autoritě dospělého. ( NIKL 200 s. 21) 

Brzy po počátku školního věku dítě uznává určité jednání za správné či 

nesprávné samo o sobě bez ohledu na autoritu dospělého, na jeho názor nebo příkaz. 

Tak se dítě stává nezávislejším a vůči dospělým kritičtějším. Tento postoj je však velice 

rigidní, stanovené zásady platí pro všechny a za všech okolností. Teprve od jedenácti až 

dvanácti let většina dětí proniká hlouběji do podstaty mravního hodnocení, přihlíží i k 

motivům jednání a neočekává tedy, že by bylo třeba za stejné jednání uložit vždy stejný 

trest či poskytnout stejnou odměnu, bere tedy již ohled na situaci, na vnější podmínky a 

vnitřní pohnutky. (NIKL 2000 s. 21) 

Podle Jurákové (1999. s. 51) škola zásadně pozitivně působí na osobnost 

mladého člověka. Soustřeďuje se především na předávání intelektuálních poznatků. 

Suchý, Švancar (1972. s. 94) považují školu jako nového činitele v součtu sil kladně 

utvářející životní zaměření osobnosti. Podle autorů v případech, kdy prostředí 

rozvrácené rodiny působí na dítě negativním směrem, může být vliv školy korektivem, 

který působí proti těmto negativním silám. 

Negativní vliv školy 

Autoři však připouštějí, že v některých případech nelze vyloučit i celkové 

opačné tedy negativní působení školy na mládež, které může být vyvoláno nevhodně se 

vyvíjejícími vztahy mezi učitelem a žákem, školou a rodinou. 

Juráková (1999. s. 51) uvádí, že v některých případech nebývá požadavek 

jednotného působení školy a rodiny realizován, například v případě, kdy rodiče 

zpochybňují před dítětem působení školy na mladé lidi, což se jistě projeví ve vytváření 

negativních povahových rysů mladého člověka. Jiný příklad, kdy může dojít k 

negativnímu působení školy na mládež je netaktní přístup učitele k žákům, který 

vyvolává pocit křivdy a bezpráví. Podle Jurákové může pak mladý člověk hledat 

východisko z této situace například začleněním se do party toxikomanů, která je 

ochotna jej přijmout. 
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Je ale pochopitelné, že působení jednotlivých sil se neodehrává bezvýhradně 

kladným nebo záporným směrem. Působení sil se neodehrává bez individuality dítěte, 

bez jeho dosud vypěstované mentality, vlastností a charakteru. Proto nelze jednoznačně 

říci, že nedostatky ve školní výchově nesou přímou vinu za kriminalitu mládeže, i když 

se školy mohou dopouštět řady chyb, především v práci a ve výchově problémových 

žáků. 

Chybou se může stát například přeložení obtížně vychovatelného jedince na 

jinou školu jako způsob řešení daného problému, dále ponižování dítěte učitelem před 

ostatními žáky atd. V mnohých případech vystupují učitelé příliš autoritativně a 

nedokáží se vcítit do psychiky dítěte a oprostit se od svých subjektivních předsudků a 

domněnek. Učitelé by si měli uvědomit, že přehlížením zdánlivých maličkostí může 

dojít ke značným škodám při formování osobnosti dítěte. Žáka nelze považovat za 

pouhý pasivní objekt a nerespektovat jeho subjektivitu. (SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s. 

96) 

Suchý, Švancar (1972. s. 97) upozorňují na nadměrné a ne vždy plně uvážené 

používání zápisů do žákovských knížek, které může vést k tomu, že se u dítěte 

prohlubuje záporný vztah ke škole, dále na nejednotnost výchovného působení mezi 

jednotlivými učiteli. Tohoto nesouladu totiž dokáže dítě využít ve svůj prospěch. Dále 

by se učitelé měli vyvarovat toho, aby se necitlivě dotkli dětského smyslu pro 

spravedlnost. 

K takové chybě podle autorů Suchý, Švancar (1972. s. 97) může dojít, když je 

dítě trestáno za zavinění rodičů například za pozdní příchod způsobeným úkolem 

zadaným od rodičů. Za takových okolností může totiž postupně růst averze mezi 

učitelem a žákem, která se může přenést na předmět, který učitel vyučuje nebo na práci 

ve škole vůbec. Proto by učitel měl znát rodinné prostředí svých žáků a výchovné 

metody uplatňované jejich rodiči, dále by měl dostatečně s rodiči spolupracovat a včas 

upozorňovat na závady, které u dítěte pozoruje, kterých si rodiče sami nevšimnou. 

Mnohé nedostatky ve výchovné práci školy se často kladou do souvislosti s 

nadměrnou feminizací učitelských sborů a se stárnutím učitelských sborů v důsledku 

nepřitažlivosti učitelského povolání pro mladé lidi. 
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Dalším nepříznivým jevem je pokles kázně žáků. Mnohým žákům chybí úcta k 

učitelům a učitelům zase účinný postih žáků, kteří soustavně narušují kázeň. Příkladem 

mohou být poznámky či snížená známka z chování, které pro žáka z řady důvodů 

nemusejí být žádným trestem. Uvolněná kázeň může být také důsledkem skutečnosti, že 

učitel je málo důsledný. (SUCHÝ, ŠV ANCAR 1972 s.100) 

Jedním z nejzávažnějších projevů uvolněné kázně je záškoláctví, které bývá 

velmi často spojeno s delikvencí dětí a mládeže a s drogami. Roste také delikvence, jíž 

se žáci dopouštějí přímo ve školách, spojená nejen s drogami, které se do škol celkem 

snadno dostávají. 

Záškoláctví patří u této věkové skupiny k nejzávažnějším a nejrozšířenějším 

negativním jevem, kterým děti řeší problémy při zvládání náročné učební látky, 

konflikty s rodiči, učiteli, spolužáky atd. (NIKL 2000 s. 87) 

Záškoláctví je vlastně únikovou reakcí vyplývající jednak z neschopnosti řešit 

problémy, vyrovnat se se zátěžovými situacemi, jednak z nedostatečné motivace k 

výkonu a nebo ze snížených rozumových schopností. Dochází k rezignaci před 

problémy a potížemi, které život přináší. (JURÁKOVÁ 1999 s. 61) 

Volný čas takto získaný na úkor školní docházky je dítětem zpravidla využíván 

bez jakékoliv kontroly ze strany rodičů i školy, což vytváří podmínky pro vznik dalšího 

nežádoucího jednání jako je potulování, požívání alkoholických nápojů, nealkoholová 

toxikomanie, výtržnosti, drobné krádeže atd. (NIKL 2000 s. 87) 

Podle Jurákové (1999. s. 52) by škola měla zaujmout děti natolik, aby se stala 

hlavní náplní jejich života a aby pomáhala v účelném využívání volného času. 

4.1.3. Volný čas a skupiny mládeže 

"Lze se domnívat, že většina mladých lidí tráví svůj volný čas užitečně, 

smysluplnou činností. Najdou se však i takoví, kteří mají mnoho volného času, jež tráví 

návštěvami restauračních zařízení, nudí se, ve snaze zahnat prázdnotu a nudu se 

dopouštějí asociálního jednání. V poslední době se často hovoří o odcizení mladé 

generace, o protestních postojích vůči dospělým. Pozoruje se snaha identifikovat se se 
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skupinou podobně smýšlejících jedinců. Spolurozhoduje i otázka životního stylu, 

způsobu života a možností vytvářet sociální vztahy mimo rodinu, členství v partě a její 

vliv na názory a jednání mladého člověka. " (JURÁKOVÁ 1999 s. 52) 

Vrstevnická skupina slouží jako opora stávající identity dospívajícího mladého 

člověka. Skupinová identita poskytuje pubescentovi zázemí v době, kdy se uvolňují 

rodinné vazby. V období dospívání bývá potřeba jistoty a bezpečí uspokojována již ne 

v rodině, ale ve vrstevnické skupině. Dospívající si může dovolit opouštět pevné 

rodinné vazby, jestliže má zázemí jinde. Vrstevníci se postupně stávají neformálními 

autoritami, které mohou mít za určitých okolností větší vliv než dospělí. 

(V ÁGNEROV Á 2000 s. 244) 

O přízeň dětí a mladých lidí usilují v době dospívaní ruzné sekty, náboženství, 

masmédia, party, hudební i jiné skupiny, které nejsou jen představiteli hudebního žánru, 

ale i způsobu života. V této době dospívání je mládež snadnou kořistí pro provozovatele 

hracích a výherních automatů, dealeru drog, sexuálních služeb atd. (ZOUBKOVÁ, 

NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 38) 

Zvládání obtížných situací s pomocí skupiny vrstevníků nebo jiné skupiny 

nabývá v období dospívání u mládeže výraznějších rozměru. Je to i jeden z důvodů 

rozšíření skupinové kriminality dětí a mládeže. Takovéto party jsou pak současně 

náhradní skupinou pro jedince, který přijímá jejich vlastní sociální i mravní hodnoty. 

(ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 38) 

,,Party obecně představují neformální seskupení osob. Toto seskupení se 

vyznačuje určitou stálostí, strukturou, zaměřením na stanovený cíl. Všichni členové 

party se navzájem znají, i když vzájemná komunikace může být různá. Bývají spojeni 

trvalejšími svazky, vytvářejí společné normy a pravidla, závazné pro chování všech 

členů party. " (JURÁKOVÁ 1999 s. 52) 

,,Party vrstevníků jsou pro rizikovou mládež daleko důležitější než pro mládež 

vyrůstající v " normálním" prostředí. Nároky na konformitu ve vrstevnické skupině 

mládeže jsou obvykle vyšší než ve všech jiných skupinách. Zahrnují nejen způsob 

vyjadřování, ale i úpravu zevnějšku, druh preferované hudby, způsob chování 
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k opačnému pohlaví, postoj ke škole, k rodičům, k práci, penězům, sexualitě, ke kouření, 

k drogám, alkoholu apod Některé party jsou k delikventní činnosti přivedeny tím, že 

tráví volný čas v hernách, na diskotékách a přestane se jim dostávat prostředků na tyto 

činnosti, popř. na drogy. Začnou si je opatřovat drobnými krádežemi, které postupně 

mohou přejít na organizované akce napojené na překupníky. " (ZOUBKOV Á, NIKL, 

ČERNÍKOVÁ 2001 s. 38) 

Některé vrstevnické skupiny mládeže vytvářejí vlastní ideologii, jiné jen 

kopírují. Někdy mohou vznikat i sítě takto zaměřených skupiny, ze kterých se mohou 

stát hnutí, která mohou provádět kriminální činnost. Vzhledem ke kriminalitě mohou 

vznikat stabilní a integrované skupiny, kde obvykle jsou delikventní normy 

akceptovány i dospělými, kde dospělí mohou slouŽit i jako učitelé mládeže29
. 

(ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s.38) 

Naopak neintegrované a nestabilní skupiny jsou obvykle násilnické, často se 

mluví o subkultuře násilí. Někdy se ještě vydělují skupiny pokoutní, které jsou složeny 

z těch, kteří neuspěli ani dle měřítek společnosti, ani dle měřítek "stabilních" skupin. 

Jsou to vlastně outsideři, ale tím, že se spojují do skupin, se navzájem posilují. Typické 

je pro ně holdování alkoholu, drogám, sexuální promiskuitě, žebrání, drobné krádeže, 

prodej drog apod. Někdy se mluví o těchto skupinách jako o drogové subkultuře. 

(ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 38) 

U toxikomanické party bývá obvykle pojítkem pozitivní vztah k droze nebo se 

v průběhu jejího trvání vyvine. Tak si parta vytvoří určitou hierarchii hodnot a vlastní 

filosofii. Upevňování party prochází vývojem. Zpočátku jde o náhodná setkání jedinců 

daná místem nebo některým společným zájmem. Již při takových setkáních se občas 

některé drogy vyzkoušejí z pouhé zvědavosti, ze snahy nelišit se od ostatních. Jestliže si 

více členů party ověří příznivý účinek drogy, začíná se parta specializovat. 

(JURÁKOVÁ 1999 s. 52) 

29 U nás můžeme najít takovou formu učitelství například u gangů kapsářů, kde starší zkušenější pachatel 
této trestné činnosti zaučuje začátečníky a zdokonaluje je ve formách a metodách této trestné činnosti. 
(ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 38) 
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První zkušenosti se zneužíváním drog se získávají téměř pravidelně v partách. 

Začátečníci v nich hledají poučení a starší zkušenější je zasvěcují do tajů užívání drogy. 

To znamená, že drogová závislost se zahajuje zpravidla zdarma. Na další dávky je už 

nutné si začít obstarávat peníze a proto se jedinec dostává do finanční tísně, kterou řeší 

drobnými krádežemi a podvody nejprve bytě rodičů. (JURÁKOVÁ 1999 s. 53) 

Toxikomanická parta se jednoznačně orientuje na zneužívání drogy. Má svého 

vůdce, který je schopen drogu opatřit. Party zavádějí vlastní pravidla sociální 

komunikace a členství v partě si každý její člen musí vysloužit. Vstupní podmínky 

mohou být různé, hodnotí se i prospěšnost nového člena pro partu, musí být např. 

schopen obstarat drogu. (JURÁKOVÁ 1999 s. 53) 

,'převážná většina členů part pochází z defektních nebo jinak narušených rodin. 

Bývají to jedinci s odlišnou strukturou osobnosti vyznačující se nezdrženlivostí a 

asociálními sklony, party jim často slouží jako náhražka rodiny. Mnozí členové mají 

dlouhou psychiatrickou anamnézu, někdy již od dětství. Počet členů bývá různý, stejně 

jako soudržnost party. V partě existují také určitá tabu, členové nesmí prozradit způsob 

života party, utajuje se abúzus drog, jména členů party atd Pokud jde o filosofii party, 

stojí v hierarchii hodnot nejvýše osobní svoboda, láska, přirozené kamarádství, touha 

po nevšedních a vzrušujících zážitcích. Droga má být prostředkem k dosažení těchto 

hodnot. Chápání uvedených hodnot je však často nezralé a povrchní. " (JURÁKOVÁ 

1999 s. 54) 

Členové party se obvykle scházejí na zvoleném místě. K těmto setkáním si 

nejčastěji vybírají domy určené k demolici, sklepy, opuštěné byty. Také využívají 

nepřítomnosti rodičů, např. o víkendech k pořádání "drogových mejdanů". 

4.2. Osobnost mladistvého uživatele drog 

"Osobnost mladého toxikomana je nevyspělá, nezralá, labilní, citově 

nevyvážená. Jde o jedince, kteří žijí ve strachu, úzkosti, depresích, citově strádají, jsou 

rozčarováni z životních neúspěchů. Zneužíváním drogy se snaží uniknout z reality, 
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zapomenout na problémy, s nimiž se nedokáží vyrovnat, nebo z nichž neumí nalézt 

východisko. Droga se stává náhražkou uspokojení jejich osobních představ." 

(Juráková 1999 s. 47) 

Podle Mečíře (1990. s. 137) platí, že mladiství závislí mají abnonnní osobnostní 

profily. Bud' jsou neurotičtí, případně psychotičtí či s lehkým orgánovým poškozením 

mozku. Neurotici se snaží tlumit nepříjemné pocity a odstraňovat zábrany. Nezletilí 

dvou dalších skupin považují svět za fádní a snaží se ho zlepšovat drogou. 

Také Juráková uvádí (1999. s. 42), že se návyk projevuje často u neurotiků3o , 

možnost návyku se také může objevovat v důsledku poškození centrální nervové 

soustavy, u psychicky narušených lidí, u osobností s psychopatickými rysy, u jedinců, u 

kterých převažuje narušení ve volní sféře. 

Zneužívání drog má v jakémkoliv období života vliv na lidskou osobnost, 

obzvlášť na nestabilní osobnost dospívajícího. Rozhodujícím vlivem je doba trvání 

závislosti a věk, ve kterém se začalo se zneužíváním drogy. 

Juráková uvádí (1999. s. 48), že se defonnuje tzv. emotivita, toxikoman ztrácí 

pocit sounáležitosti i ke svým bližním v rodině, je hrubý, vztahy jsou mu lhostejné, 

oslabuje se mu volní složka osobnosti, projevuje se výkyvy v náladách. Poruchy volní 

složky způsobují, že toxikoman není schopen žít v zákonných nonnách a porušuje je. 

Dochází k celkovému ovlivnění myšlení, toxikomani si totiž vytvoří vlastní systém 

hodnot a kritérií hodnocení lidí a vztahů mezi mimi ajakoukoliv situaci si vysvětlují bez 

ohledu na nejzákladnější principy logiky. 

Dalším závažným důsledkem užívání drog je porucha intelektu, která je při 

dlouhodobém užívání charakterizovaná jako jistý stupeň demence. U toxikomana se 

často také objevuje zvýšená dráždivost, neklid, agresivita, útlum, apatie. 

Podle Jurákové (1999. s. 49) dále dochází k tomu, že člověk závislý na drogách 

se učí manipulativním praktikám. Klasickým projevem je bezmezná a obratná lhavost, 

30 Neurózaje funkční psychická porucha, kteráje ve významné míře psychosociálně podmíněna a 
projevuje se specifickými, psychickými i somatickými příznaky. Typickým znakem neurózy je narušení 
subjektivního prožívání, tj.změna emoci a projevy úzkostí. (VÁGNEROVÁ 2002 s. 201) 
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prohlubuje se egocentrismus a nezájem o okolní dění, dochází ke kriminalizaci vlastní 

osoby. Dále dochází k psychické labilitě, asociálním postojům, kriminálnímu jednání. 

Drogová závislost má vliv také nejen na osobnost člověka, ale odráží se v 

celkovém způsobu jeho života. U mladého dospívajícího toxikomana se projevuje 

změnami v jeho chování, které rodiče v mnohých případech považují za projevy 

dospívaní, dále možnými problémy s rodiči, problémy ve škole, jako jsou záškoláctví, 

špatný prospěch, odchod ze školy popř. změna školy, změny ve způsobu trávení 

volného času, změna přátel, popř. příslušnost k partě. Vlivem drog často mladí 

toxikomani nedokáží projít vzdělávacím procesem, proto se často mezi nimi objevují 

jedinci se základním vzděláním. (NOŽINA 1997 s. 231) 

Tento jev však podle Nožiny (1997. s. 231) na základě výzkumu z roku 1995 

vedeným M. Tyrlíkem31 nevypovídá o nižší inteligenci toxikomanů, ale jeho příčinou je 

aktuální snížení věkové hranice užívání drog. Žáci a studenti v souvislosti s konzumací 

drog nezvládají nároky kladené na ně při studiu a školu sami opouští nebo jsou 

vyloučeni. 

4.3. Kriminální vývoj mladistvého toxikomana jako pachatele 

trestného činu se zaměřením na jeho příčiny 

V policejní a soudní praxi můžeme nalézt několik charakteristik, které jsou 

součástí popisu osobnosti pachatele. Jsou to sociodemografické údaje (pohlaví, věk 

atd.) a trestně právní údaje o pachateli a jeho činu včetně předpokládané motivace, dále 

údaje o společenském a sociálním začlenění pachatele, jeho osobní a rodinná anamnéza 

včetně kriminální a v některých případech i výsledky znaleckých posudků 

(psychiatrických, psychologických atd.). (MAREŠOVÁ 1994 s. 26) 

U pachatele- toxikomana bývá důležitým ukazatelem jeho věk v době prvního 

kontaktu s policií, který se považuje za jeden z nejvýznamnějších indikátorů typu 

kriminálního vývoje tohoto pachatele. Již u věkové hranice 6 let byly u dětí 

31 Výzkum byl zaměřen na popis základních psychologických a sociálních charakteristik osob užívajících 
drogy. 
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zaregistrovány první příznaky jednání, které jsou v rozporu se společenskými pravidly a 

normami a které mají charakter určitého provinění, ale i případy jednání, které kdyby 

byly spáchány po dovršení 15 let, byly by ohodnoceny jako trestné činy. (NIKL 2000 s. 

87) 

Většina dětských provinilců se dostává do rozporu se zákonem okolo 12 let. U 

těchto dětí se výrazně projevuje vliv rodinného prostředí. A právě dětská delikvence 

úzce souvisí se škodlivým výchovným prostředím v některých rodinách. (NIKL 2000 s. 

87) 

Netík, Budka, Neumann, Válková (1991. s. 52) ve svém výzkumu shrnuli 

poznatky o skupině kriminálních toxikomanů s nejméně příznivou kriminální 

prognózou, tedy o skupině s raným počátkem páchání trestné činnosti (před dosažením 

15 let věku). Pro tyto mladé toxikomany spadající do této skupiny jsou charakteristické 

poruchové vazby na orientační rodinu, kde selhává především otec jako výchovný 

činitel a představitel autority. 

Také Juráková uvádí (1999. s. 61), že sociálně deviantní vývoj kriminálního 

toxikomana se nejrůznějšími poruchami projevuje již od dětského věku a že jedinec žije 

ve většině případů v nefunkční rodině. Tato funkční dezorganizace rodiny je 

doprovázena jejím formálním rozpadem a vyplývá především z poruchových vztahů 

mezi rodiči, které se přenášejí do vztahu k jejich dětem a vede u dětí ke ztrátě pocitu 

bezpečí a jistoty. Čím menší má dítě pocit bezpečí v rodině, čím jsou jeho vazby na ni 

poruchovější, tím spíše bude projevovat sklon ke kontaktům s kriminální subkulturou. 

Deviantní vývoj této části toxikomanické populace se podle výsledků výzkumu 

Netíka, Budky, Neumanna, Válkové (1991. s. 52) zřetelně projevuje známými 

poruchami chování, jako je záškoláctví, lhaní, krádeže, toulky, útěky z domova apod. 

Bývá typické, že poměrná část mladistvých kriminálních toxikomanů se 

nevyučí a často ani nedokončí všech 9 tříd základní školy nebo zvláštní školy. Zato již 

velmi brzy (nejpozději ve věku mladistvých) se dostávají do kontaktu s policií pro svoji 

trestnou činnost, resp. činy jinak trestné. 

"S deviantním sociálním vývojem jde v ruku v ruce i poruchový vývoj mentální, 

projevující se v podprůměrných až defektivních rozumových schopnostech, poruchách 
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osobnosti i v poruchách sociálně významných složek osobnosti, jakými je např. 

sebehodnocení. Svým problémovým chováním se jedinci častěji dostávají do sociální 

izolace, kterou řeší identifikací s kriminální subkulturou, tj. zapojením se do kriminálně 

závadových part. V těchto partách se někdy mohou teprve prvně dostat do styku s 

drogou, alkoholem, nebo jinou návykovou látkou. To se velmi často odehrává ještě před 

dosažením 15 let věku. "(ŠTABLOVÁ 1995 s. 133) 

Podle výzkumu Netíka, Budky, Neumanna, Válkové (1991. s. 52-53) se tato 

skupina narozdíl od kriminálních toxikomanů dostávajících se do styku s policií až 

později, ve většině případů "nespecializuje" ve své trestné činnosti pouze a výhradně na 

drogovou kriminalitu, ale jejich kriminální chování je mnohostrannější. Jedinci, kteří 

začínají s trestnou činností a až poté s abúzem drog, se mnohokrát častěji stávají 

recidivisty, nežli jedinci, kteří začali s kriminalitou v rámci důsledku své drogové 

závislosti. 

"K vlivu rodinného prostředí přistupuje s přibývajícím věkem stále intenzivněji 

prostředí školy a všechny jeho antikriminogenní a kriminogenní vlivy. Je zřejmé, že 

pokud dochází k narušování výchovy dítěte ve škole a rodině, může být negativně 

ovlivněna celková orientace daného jedince. Tato skutečnost má o to větší význam, že 

právě ve věku kolem 12 let se zvláště výrazně projevují všechny kladné a záporné rysy 

charakteru mladého člověka, rozvijí se pocit odpovědnosti a povinnosti, aktivněji jsou 

přijímány různé návyky a stereotypy, rozvijí se kladný postoj k práci apod 

Dítě v tomto věku je již obeznámeno s pravidly chování ve škole i ve společnosti, 

se základními vztahy v kolektivu spolužáků, s požadavky učitelů a se školními 

povinnostmi. Vytváří si tedy základní vztah ke společnosti a pokud je toto období dítěte 

negativně ovlivňováno, ať už ze strany rodičů, učitelů, vychovatelů, spolužáků, či 

odjinud, může to rozhodující měrou negativně ovlivnit celý socializační proces a veškeré 

jeho další jednání. " (NIKL 2000 s. 87) 

Také v období 15 až 18 let, tedy v mladistvém věku prochází dospívající 

rozhodujícím obdobím začleňování se do společnosti. Vedle rodin a školy se na 
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formování jeho osobnosti začínají stále intenzivněji podílet i další činitelé, jako jsou 

masmédia, vrstevníci apod. 

Z kriminologického hlediska mají význam takové specifické rysy, jako je 

nedostatek životních zkušeností, neschopnost správně hodnotit životní situace, falešné 

pojímání kamarádství, sklon k napodobování, tendence ukázat svoji odvahu. Značný 

kriminogenní vliv má nevhodné užívání volného času a samozřejmě vliv vrstevníků a 

part, jelikož pro tuto skupinu pachatelů je charakteristické páchání trestné činnosti ve 

skupinách a samozřejmě zneužívání drog. (NIKL 2000 s. 88) 

Rychlost přechodu od příležitostného k pravidelnému, návykovému užívání drog 

závisí u kriminálních toxikomanů mimo jiné na subjektivním významu drogy a skupiny, 

která její abúzus reprezentuje a na typické konstelaci strukturálních a dynamických 

charakteristik osobnosti, jakými je neodpovědnost, tendence porušovat sociální normy, 

potřeba sociálního uznání a dráždivé stimulace. (ŠTABLOV Á 1995 s. 134) 

Štablová (1995. s.135) rozlišuje 3 životní styly kriminálních toxikomanů, z 

nichž alespoň jeden je typický pro tři čtvrtiny zkoumaných kriminálních toxikomanů. V 

čisté podobě se každý z těchto životních stylů objevuje jen v menší míře, v realitě se 

totiž více kombinují, přesto však lze nalézt dominující vzorec chování. 

1. Neodpovědný nestálý životní styl je charakterizovaný vysokou proměnlivostí v 

osobní orientaci a interpersonálních vztazích kriminálního toxikomana. Nízká odolnost 

vůči zátěži a neschopnost vyvinout dlouhodobější úsilí pro dosazení cíle způsobují 

emotivovanost zvláště ve vztahu k všeobecně uznávaným a skutečným hodnotám, např. 

ke vzdělání, pevným mezilidským vztahům atd. Vyhledávání příjemných stavů a 

vyhýbání se nepříjemným je typickým motivačním vzorcem takových jedinců. 

Orientace na přítomnost naznačuje výraznou nezralost osobnosti. Droga do tohoto 

životní stylu logicky zapadá- je pro dotyčného jedním z možných způsobů úniku, 

relativně snadno dostupným, protože pohodlným. 

2. Egocentrický, bezohledný životní styl je charakterizován relativní pevností osobní 

orientace (na vlastní osobnost) a nestálostí interpersonálních vztahů. Tato nestálost je 
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projevem instumentálního postoje k ostatním lidem, kteří jsou pro dotyčného pouze 

prostředkem k dosažení cíle a pokud to nejsou schopni poskytnout, jsou okamžitě 

zavrženi. Takový životní styl je typický pro kriminální subkulturu. Pokud je součástí 

tohoto egocentrického životního stylu droga, tak pouze sekundárně jako symptom 

základní poruchy. Návyková látka jedinci slouží jako prostředek k uspokojování 

potřeby stimulace. V této skupině kriminálních toxikomanů s egocentrickým, 

bezohledným životním stylem se ve zvýšené míře objevují distributoři a výrobci drog. 

3. Úpadkový, depravovaný životní styl je charakterizován absencí osobní orientace a 

pevností interpersonálních vztahů, která má však podobu závislosti na referenční 

skupině. Jedinec s tímto životním stylem se rychle a snadno identifikuje s normami 

sociálně deviantní skupiny. Droga je jedním z činitelů, který ho drží v partě. Nemá 

náhled na svoji závislost a to jak na skupině, tak i na droze. Postupně ztrácí všechny 

hodnotnější osobní vztahy a protože nemá životní cíle, jeho osobnost degraduje a stává 

se typickým marginálním jedincem. 
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5 Preventivní a trestní opatření 

5.1. Prevence 

V současné době je zahájen důsledný boj proti všem antisociálním projevům u 

mladých lidí a cílené odstraňování všech příčin a okolností, které nepříznivě působí na 

jejich výchovu a zdravý vývoj. V oblasti dané problematiky drogové kriminality dětí a 

mladistvých se musíme zmínit jak o základech prevence drogové závislosti tak o 

prevenci kriminality mládeže. Na řešení obou druhů prevencí existuje řada 

nejrůznějších názorů a přístupů, přesto všem řešením i oběma druhům prevencí 

zůstávají společné základní principy. 

"Slovo prevence pochází z latinského slova praeventus- zákrok předem. 

Prevence v širším slova smyslu znamená předcházení nežádoucímu jevu a ochrana před 

ním, označuje v podstatě všechny aktivity, jejichž cílem je potírání výskytu a zbraňování 

rozvoji negativních jevů ve společnosti. " (ŠT ABLOV Á A KOL. 1999 s. 161) 

Prevence v užším slova smyslu je chápana jako prevence jednotlivých 

negativních jevů- prevence kriminality, prevence závislostí apod. tamtéž 

Prevence může být ve smyslu předcházení negativním jevům, jejím obsahem je 

tedy realizace opatření, kterým chceme nežádoucímu jevu předcházet. Za druhé může 

být prevence ve smyslu působení na již vzniklé problémy. V podstatě se jedná o to, 

abychom tyto jevy omezili či zmírnili jejich následky. (ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 

162) 

"Základem prevence je její včasné a dlouhodobé působení. Vychází se 

z předpokladu, že prevence je proces, který je nutné nezanedbat, neodkládat a začít 

s ním od nejútlejšího věku dítěte. " ( ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s.42) 

,'prevenci obvykle dělíme podle určitého konkrétního negativního jevu, na který 

je zaměřena, např. na prevenci kriminality, prevenci závislostí atd. Bývají odděleny a 

řešeny specifickými způsoby. Avšak v životě tyto jevy spolu souvisejí a pokud chceme 
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dosáhnout úspěchu, musí být řešeny jednotně podle společné strategie. H (ŠTABLOV Á 

A KOL. 1999 s. 164) 

Prevence se dá podle orientace rozdělit na specifickou a nespecifickou. 

Specifická prevence je zaměřena na konkrétní jevy, například na drogy, kriminalitu, 

alkohol, prostituci, šikanu, rasismus atd. Nespecifická prevence je obecně zaměřena na 

prevenci sociálně negativních jevů. Pokud se tedy budeme zvlášť zabývat prevencí 

drogové závislosti a prevencí kriminality mládeže, budeme se zabývat konkrétními jevy, 

tedy specifickou prevencí. (ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 165) 

5.1.1. Prevence kriminality 

Jedna z nejkomplexnějších definic (Vlček, Zapletal In Štablová a kol., 1999 s. 

167) uvádí: "do prevence kriminality náleží veškeré aktivity směřující kpředcházení 

páchání trestných činů, ke snižování jejich výskytu, cestou zamezení páchání nebo 

neutralizací příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminogenních faktorů). " 

Cílem prevence kriminality je snížit rizikové faktory a posílit faktory ochranné. 

Důležitou roli zde hraje prostředí, především rodina, která by měla již od raného věku 

preventivně vychovávat, dále škola, která by společně s výchovným působením měla 

také vzdělávat, zájmové a sportovní instituce, které by umožňovaly a rozvíjely 

iniciativu pro vhodné využívání volného času dětí a mládeže. Významnou roli zde 

sehrává i trh práce s cílem vytváření pracovních příležitostí a zvyšování kvalifikace. 

(ŠTABLOVÁ A KOL. 1999 s. 168) 

Prevence kriminality mládeže se podle Zoubkové, Nikla, Černíkové (2001. s. 

43-44) realizuje podobně jako jiné typy prevencí ve třech úrovních: 

1) primární prevence je zaměřena na široké pozitivní ovlivňování hodnotové 

orientace dětí od nejnižšího věku až po mladé dospělé. Zahrnuje výchovné, vzdělávací, 

osvětové a poradenské aktivity, přičemž pozornost je věnována pozitivním aktivitám 

zaměřeným na volný čas. 
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2) sekundární prevence se zabývá těmi rizikovými dětmi a mladistvými, u 

nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli trestné činnosti nebo jsou 

ohroženy sociálně patologickými jevy (především drogovou závislostí, záškoláctvím, 

gamblerstvím, vandalismem, nezaměstnaností). Při zjišťování problémových situací u 

mladých lidí má nezastupitelné místo škola. Preventivní opatření zasahují často do sféry 

volného času. Prevence je však zaměřena i na rizikové faktory, které jsou v sociálním 

prostředí a ve vztazích, ve kterých děti žijí. 

3) terciární prevence je předcházení kriminální, resp. viktimologické recidivě. 

Orientuje se tedy na ty mladé lidi, kteří se již dopustili trestné činnosti a na ty, kteří se 

již v minulosti stali obětmi trestných činů. Spočívá v zajištění co nejrychlejší odborné 

pomoci a v eliminaci a resocializaci kriminálně narušených mladých osob (vzdělání, 

pomoc při získávání pracovního uplatnění a bydlení, rodinné poradenství). 

Van Díjk a de Ward ( In Zoubková, Nikl, Černíková, 2001 s. 44) přidali 

k uvedenému modelu další osu, která umožňuje rozlišit, zda úroveň intervencí prevence 

kriminality bude zaměřena na pachatele, situaci nebo oběť. 

Sociální prevence je orientována na osobu pachatele i potencionálního a na 

modifikaci příčin kriminality. Zaměřuje se na proces socializace a sociální integrace. 

Rozhodující část socializace spadá do období dětství a dospívání. Většina dospělých 

pachatelů začíná páchat trestnou činnost již v raném věku. Sociální prevence je proto 

soustředěna na děti s cílem dosáhnout nápravy jejich chování, pokud možno ještě před 

tím, než se začnou dopouštět trestné činnosti. 

Současně se však zaměřuje i na změny struktur ve společnosti, které mohou mít 

na socializaci mladých lidí negativní vliv a tím zvyšují riziko, že se z nich později 

stanou pachatelé trestných činů. Pokud se tomu tak opravdu stane, mají být vhodnými 

resocializačními opatřeními, které mají být opatřeny co nejrychleji, navedeni na 

správnou cestu. K tomu lze využívat nejrůznějších opatřeních, která z větší části spadají 

do sféry sociální politiky, především opatření zaměřená na rodinu, na výchovu a 

vzdělání apod. 
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Prevence situační se zaměřuje na samotný trestný čin. Ten se chápe jako 

produkt motivace a příležitosti. Vychází se z toho, že určité druhy kriminality se páchají 

v určitém čase, na určitých místech a za určitých okolností. Podstatou situační prevence 

je snaha snížit a ztížit možnost pro spáchání trestných činů. 

Prevence viktimnosti je obecně pojata jako koncept bezpečného chování, 

diferencovaného s ohledem na různé kriminogenní situace a psychickou připravenost 

ohrožených osob. V praxi jde o skupinové i individuální zdravotní, psychologické, 

právní a technické poradenství. 

5.1.2. Prevence zneužívání návykových látek 

" Účinná prevence zneužívaní návykových látek je založena na spolupráci mezi 

zdravotní, sociální a školskou politikou s cílem vytvořit takové podmínky, které nebudou 

navozovat situaci vedoucí ke snadnému zneužívání (dostupnost drog, široká nabídka, 

nízké ceny atd.). Prevenci je třeba chápat jako nepřetržitý, dlouhodobý a náročný 

proces, jehož cílem je pochopit příčiny, které vedou mladé lidi ke zneužívání návykových 

látek, pomoci jim v překlenutí období, kdy jsou návykovou látkou nejvíce ohroženi. Musí 

vycházet z modelu zdravého životního stylu, dále ze spolupráce všech organizací, které 

přicházejí do kontaktu s ohroženýmijedinci. "(ŠTABLOV Á A KOL. 1999 s. 169) 

Prevence zneužívání drog se realizuje ve třech úrovních (ŠTABLOV Á 1995 s. 

137-138): 

a) primární, zaměřená na širokou populaci i zvláště rizikové skupiny s cílem, 

aby ke zneužívání nedocházelo. Počítá se s využitím postupů podpor zdraví a výchovy 

ke zdraví ve smyslu biologickém, psychologickém i sociálním s prioritním zaměřením 

na věk a prostředí, v němž se vytvářejí návyky a hodnotové priority (děti, mládež, 

rodina, škola a mimoškolní sociální okolí). 

Základem primární prevence je utváření postojů a výchova v rodině, instituce 

školy, její atmosféra, vztah učitelů k žákům a aktivity dětí v zájmových a sportovních 

kroužcích. 
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Preventivní proti drogové aktivity směřující k dětem a mládeži se podle potřeby 

zaměřují komplexně i na omezování jiných škodlivých návyků jako je alkoholismus, 

kouření, hráčství a riziko šíření HIV. 

Proti drogová prevence prostřednictvím výchovy ve školách je koncipovaná 

přiměřeně věkovým kategoriím (mladší a starší školní věk) a skupinám (studenti, učni). 

Cílem je poskytnout co nejširší poznatky o drogové problematice, vytvořit u dětí a 

mládeže postoje a dovednosti, které jim umožní vést život bez ohrožení drogami. Počítá 

se též se zapojením rodičů a s využíváním jejich pomoci v případě ohrožení dítěte 

drogami. 

S preventivní výchovou ve školách jsou vhodně spojovány činnosti občanských 

sdružení, zájmových skupin církví, městských policejních sborů a dalších institucí na 

úrovni obce či regionu, neboť zpravidla jsou dobře seznámeny s místní problematikou a 

mohou účinně ovlivnit změny postojů. Aktivity nestátních organizací mají i své místo 

v možnostech kontaktu a působení na zvláštní subkultury mládeže. 

Sekundární a terciární prevence je zaměřena kjednotlivcŮID, kteří již mají 

zkušenost s drogou, zneužívají ji nebo jsou již drogově závislí. Klade si za cíl zajistit 

jim včasnou odbornou pomoc a léčení v biopsychosociálním významu. 

b) sekundární prevence nastupuje ve chvíli, kdy se již člověk dostal do 

kontaktu s drogou. V této chvíli je důležité včasné zjištění tohoto problému a nabídka 

pomoci. Pomoc poskytují ambulantní centra, kontaktní centra, poradny, linky důvěry, 

psychologové specializovaní na problematiku závislostí a další. Často bývá obtížné 

podchytit počátky zneužívání drog u dětí či mladých lidí. Rodiče se mnohokrát o 

problému dozvědí až po několika měsících, kdy již na dítěti pozorují změny v chování, 

časté odchody z domova, únavu, lhostejnost k různým aktivitám atd. (ŠTABLOV Á A 

KOL. 1999 s. 171) 

c) úlohou terciární prevence je poskytnutí péče o závislé a zaměření se též na 

eliminaci recidivy a minimalizaci sociálních a zdravotních dopadů na postiženého. 

K tomu by měla sloužit široká alternativní nabídka, v níž by si lidé mohli vybrat tu, 

která jim nejvíce vyhovuje. 
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Těžiště terciární prevence spočívá v poradenství, léčení, sociální práci a sociální 

péči a spadá proto převážně do působnosti ministerstva zdravotnictví a ministerstva 

práce a sociálních věcí. Sortiment služeb nabízejí například AT poradny, prvokontaktní 

zařízení, detoxikační centra, psychiatrické léčebny, terapeutické programů a komunity, 

zdravotně sociální a sociální péči zahrnující resocializaci po úspěšném léčení spočívající 

v nabídce pracovního zařazení, chráněného bydlení, denního stacionáře, svépomocných 

skupin atd. (ŠT ABLOV Á A KOL. 1999 s. 171). 

5.2. Tresty a opatření 

Do 19. století se s mladými pachateli zacházelo v podstatě stejně jako s 

dospělými. Normy chování dospělých se uplatňovaly i na děti. Ty podléhaly stejným 

trestním sankcím a byly vězněny ve stejných ústavech. 

Od 19. století se pod vlivem osvícenců a pedagogů včetně Komenského počalo 

uznávat, že normy chování dospělých nelze na děti uplatňovat, neboť je mezi dětmi a 

dospělými rozdíl především ve stupni rozumové a mravní vyspělosti. Od té doby je 

obecně uznáváno, že míra trestní odpovědnosti nemá být stejná u nezletilých (zpravidla 

do 18 let) jako u zletilých, i když se za obdobných situacích dopustili stejného trestního 

činu.(ZOUBKOV Á 2002 s. 72) 

V současné době platí v České Republice zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých 

zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon upravuje podmínky 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy32 uvedené v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., 

opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví 

ve věcech mládeže. (Z 218/03). 

32 Protiprávním činem se podle zákona 213/2003 Sb. rozumí provinění, to znamená trestný čin nebo čin 
jinak trestný. 
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5.2.1. Trestní odpovědnost mládeže 

Nová právní úprava vychází z idey, že trestní odpovědnost mladistvého je na 

místě, pokud pachatel v době spáchání trestného činu dosáhl takové rozumové a mravní 

vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své 

jednáne3
• (ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 78) 

Jedná se tedy o relativní trestní odpovědnost, kdy mladiství jsou trestně 

odpovědni za své jednání v závislosti na dosaženém stupni svého mravního i 

rozumového vývoje, nikoli pouhým dovršením zákonem stanoveného věku jako je tomu 

u absolutní trestní odpovědnosti. (ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 78) 

Trestní odpovědnost mladistvého začíná spácháním trestného činu v den, který 

následuje po dni, kdy dovršil 15 let věku 34 a končí v den dovršení 18 roku jeho života. 

To znamená, že spáchá-li osoba čin jinak trestný v den svých 15tých narozenin, není 

ještě trestně odpovědná a obdobně, spáchá-li osoba trestný čin v den svých 18tých 

narozenin, je trestně odpovědná ještě jako mladistvá. 

Pro otázku, kdy započala a kdy skončila trestní odpovědnost mladistvého, je 

rozhodné, kdy byl čin dokonán. Jestliže čin nebyl spáchán jednorázově a trvá delší 

dobu, jako je tomu například u pokračování v trestné činnosti, nelze mladistvého činit 

trestně odpovědným za tu část jinak trestního jednání, jehož se dopustil před dosažením 

věku 15ti let. Pokračování v trestném činu nebo trestný čin trvající či hromadný se 

posuzují jako jednání celé. (ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 66) 

Jestliže pachatel část jednání, které se skládá z více dílčích skutků nebo spočívá 

v udržování protiprávního stavu, uskutečnil po dovršení 18ti let a tedy trestnou činnost 

dokončil až po dovršení této věkové hranice, je trestně odpovědný podle obecných 

zásad a nikoli jako mladistvý. (ZOUBKOVÁ, NIKL, ČERNÍKOVÁ 2001 s. 66) 

33 Pokud mladistvý pachatel nesplňuje tyto podmínky, lze vůči němu podle § 5 odst. 2 Z 218/2003 Sb. 
použít obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších l5ti let. 
34 V současné době minimální věková hranice trestní odpovědnosti zůstává stanovena na dovršení věku 
15 let. Od roku 2007 má přijít v platnost nový trestní zákon, který snižuje hranici trestní odpovědnosti z 
l5ti na 14 let. 
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Ke vzniku trestní odpovědnosti mladistvého se požaduje, aby spáchal čin, jehož 

stupeň nebezpečnosti pro společnost je vyšší než malý. U zletilých pachatelů stačí, když 

je vyšší než nepatrný. Čin spáchaný mladistvým, který sice vykazuje znaky uvedené v 

trestním zákoně, ale jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je malý, ještě není 

trestným činem, ale je přestupkem. 

Dítě 

Dítě mladší 15ti let není trestně odpovědné. Spáchá-li dítě protiprávní čin 

uvedený v trestním zákoně může být za něj soudem či městským úřadem napomenuto, 

což je nejmírnějším výchovným opatřením. Dítě lze napomenout tehdy, jestliže je ve 

věku, kdy je předpoklad, že napomenutí na něj zapůsobí. Napomenout lze jak dítě tak i 

rodiče nebo jinou osobu, které nařizuje řádnou výchovu dítěte. Soudy však mohou v 

řízení o nezletilých dětech zasáhnout i výrazněji a to omezením nebo zbavením rodičů 

jejich rodičovské zodpovědnosti a to v případech, když rodiče využívají dítě ke 

spáchání trestného činu nebo když se dítě dopustí trestného činu jako spolupachatel, 

například nutí-li rodiče dítě krást či prodávat drogy. (ZOUBKOVÁ 2002 s. 77) 

Pokud se dítě mladší 15ti let dopustí činu jinak trestného, může soud pro mládež 

na návrh státního zastupitelství na základě výsledků předchozího pedagogicko

psychologického vyšetření uložit opatření potřebná k jeho nápravě. Jedná se o dohled 

probačního úředníka, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného 

vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče35 nebo ochranou výchovu. 

Obligatorně se ochranná výchova ukládá dítěti, které dovršilo 12 let věku a je mladší 

než 15 let a které spáchalo čin, za nějž trestní zákon dovoluje uložení výjimečného 

trestu36
• Fakultativně může soud ochranou výchovu uložit, odůvodňuje-li to povaha 

spáchaného činu jinak trestného aje-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy. 

(Z 218/03) 

35 Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 
36 Pomineme-Ii trestné činy proti republice, trestné činy proti lidskosti a trestné činy vojenské, jedná se u 
dětí o trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2 trest. zák. a obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 trest. zák. 
(ZOUBKOVÁ 2002 s. 82) 
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V justiční praxi forma fakultativní ochranné výchovy není téměř vůbec 

aplikována. Soudy před ukládáním ochranné výchovy upřednostňují ukládání ústavní 

výchovy. Ústavní i ochranná výchova je vykonávána ve stejných výchovných 

zařízeních ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. U ochranné výchovy musí 

soud prostředky občanskoprávního řízení vyslovit VInU, kdežto při uložení ústavní 

výchovy stačí pouze poukaz na delikvenci dítěte. 

Ochranná výchova trvá dokud to vyžaduje její účel, nejdéle do 18ti resp. 19ti let. 

Tímto účelem by mělo být odstranění, popř. alespoň omezení možnosti vzniku dalších, 

pro společnost nebezpečných následků zanedbané výchovy. Podle Zoubkové (2002. s. 

83) však praxe vykazují téměř 100 % kriminální recidivu mladistvých, jimž byla 

ochranná výchova udělena. Opatření ochranné výchovy se tak zcela jednoznačně míjí 

ochranným účinkem. 

Zařízeními ústavní a ochranné výchovy jsou jmenovány v Zákoně č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních diagnostické ústavy, dětské 

domovy, dětské domovy se základní školou a výchovné ústavy. 

5.2.2. Zacházení s provinilou mládeží 

V řízení proti mladistvým se zjišťuje stupeň rozumového a mravního vývoje 

mladistvého, jeho povaha, poměry a prostředí, ve kterém žil a byl vychováván, jeho 

chování před spácháním trestného činu i po něm. Vhodné je však znát i jiné okolnosti, 

které mohou být důležité pro volbu výchovných prostředků vhodných pro nápravu. 

Soudy proto spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s 

Probační a mediační službou. (Z 218/03) 

Zákon klade důraz na povinnou obhajobu mladistvého. Obhájce musí mít 

mladistvý již od zahájení trestního řízení již v přípravném řízení. 

Mladistvému podle zákona 218/2003 Sb. lze uložit pouze tyto opatření: 

výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření. 
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1. Výchovná opatření 

Výchovná opatření mohou být uložena mladistvému při upuštění od trestního 

opatření nebo při podmíněném upuštění od trestního opatření. Upustit od uložení 

trestního opatření může soud mladistvému v případě, že spáchal provinění menší 

nebezpečnosti pro společnost, svého činu lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě. 

Podmíněně může soud pro mládež upustit od uložení trestního opatření, považuje-li za 

potřebné po stanovenou dobu sledovat chování mladistvého. (Z 218/2003) 

Výchovnými opatřeními uvedenými v § 15 odst.2 Z 218/2003 jsou: dohled 

probačního pracovníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení, 

napomenutí s výstrahou. Výchovná opatření by měla usměrňovat způsob života 

mladistvého a tím podporovat a zajišťovat jeho výchovu. 

Dohled probačního pracovníka 

Probační a mediační služba (Zákon č. 257/2000 Sb.) začala po několika letech 

tápání od roku 2000 pracovat podle ucelené zákonné koncepce. Metody práce 

probačního úředníka obsahují prvky sociální, psychologické a pedagogické pomoci a 

poradenství. Obsah probačního dohledu nad mladistvým je třeba pojímat jako pomoc a 

kontrolu. Pomoc a odborné vedení s cílem zajistit, aby mladistvý v budoucnu vedl řádný 

život. Kontrolu a sledování chování mladistvého, aby plnil soudem stanovená omezení a 

povinnosti (např. léčení závislosti na návykových látkách) s cílem snížení možnosti 

opakování trestné činnosti. (Z 218/ 03) 

Probačníprogralll 

Podle § 17 Z 218/2003 se probačním programem rozumí zejména program 

sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program 

zahrnující obecně prospěšnou práci, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný 

vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s 

různým režimem omezením v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se 

mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho 

vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační 
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program se zapISUJe do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti. 

Výchovné povinnosti 

Jako výchovná povinnost stanovená soudem může být například vykonávání 

obecně prospěšné činnosti nebo usilování o vyrovnání s poškozeným nebo podrobení se 

léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle trestního 

zákona atd. (Z 218/03) 

Výchovná omezení 

Výchovná omezení se ukládají z důvodu zamezení kontaktu s nevhodnými 

podněty pro mladistvého. Může jimi být stanoveno, aby mladistvý nenavštěvoval určitá 

místa, nestýkal se s určitými lidmi, neužíval návykové látky, nepřechovával předměty, 

které by mohly sloužit k páchání dalších trestných činů atd. (Z 218/03) 

Napomenutí s výstrahou 

Napomenutím soud upozorní mladistvého na konkrétní důsledky, jež mu hrozí 

podle zákona č. 218/2003 Sb. v případě, že by v budoucnu páchal další trestnou činnost. 

2. Ochranná opatření 

Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení (podle § 72 trest. zák.), zabrání 

věci (podle § 73 trest. zák.) a ochranná výchova. Ochranou výchovu lze uložit podle 

zákona č. 218/2003 Sb., ostatní ochranná opatření podle zákona trestního. 

Ochranná výchova 

V případě, že o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek nelze 

odstranit nebo dosavadní výchova byla zanedbaná nebo prostředí, ve kterém mladistvý 

žije neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, může soud pro mládež uložit 

mladistvému ochranou výchovu. (Z 218/03) 
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3. Trestní opatření 

Mladistvému může soud pro mládež uložit pouze tato trestní opatření: obecně 

prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění, odnětí svobody podmíněně odložené na 

zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na 

zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně. 

Obecně prospěšné práce 

Obecně prospěšné práce jsou pro mladistvé velmi vhodné z výchovných důvodů. 

Trest spočívá ve výkonu určité soudem stanovené pracovní povinnosti, kterou musí 

pachatel splnit osobně, bezplatně a ve svém volném čase. 

Za podmínek stanovených v trestním zákoně (§§ 45 a 45a trest. zák.) může soud 

pro mládež toto trestní opatření uložit mladistvému s přihlédnutím k jeho stanovisku k 

možnosti jejich uložení, které je povinen zjistit. Horní hranice sazby tohoto trestního 

opatření u mladistvého nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním 

zákoně. (Z 218/03) 

Peněžité opatření 

Pokud je mladistvý výdělečně činný, nebo jeho majetkové poměry umožňují 

uložení peněžitého opaření, může soud pro mladistvé uložit peněžité opatření ve výměře 

od 1000 Kč až do 500 000 Kč podle podmínek stanovených v §§ 53 a 54 trest. zák. a to 

i formou denní sazby. (Z 218/03) 

Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 

Toto trestní opatření může soud pro mládež uložit pokud má důvodně za to, že 

účelu trestního opatření bude dosaženo i bez jeho výkonu, nebo jestliže přijme záruku 

na nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo se zaručil, má 

důvodně za to, že účelu trestního opatření bude dosaženo i bez jeho výkonu. (Z 218/03) 
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Propadnutí věci 

Propadnutí věci lze mladistvému uložit vždy, je-li to v souladu s výchovným 

účelem trestu. Jinak platí obecná úprava jako pro dospělé. (ZOUBKOVÁ, NIKL, 

ČERNÍKOVÁ 2001 s. 72) 

Zákaz činnosti 

Zákaz činnosti je pro mladistvého modifikován, lze jej uložit pouze, není-li na 

překážku jeho přípravě na povolání a nejvýše na dobu do 5 let. (ZOUBKOV Á, NIKL, 

ČERNÍKOVÁ 2001 s.72) 

Vyhoštění 

Vyhoštění lze uložit mladistvému za stejných podmínek jako dospělým (podle § 

57 trest. zák.) a to nejdéle od jednoho do pěti let. Přitom soud pro mládež musí 

přihlédnou k rodinným a osobním poměrům mladistvého.(Z 218/03) 

Odnětí svobody 

Podle § 31 odst.1 Z 218/2003 se trestní sazby odnětí svobody stanovené v 

trestním zákoně u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní 

sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. 

Ve zvláště závažných případech soud může uložit trest odnětí svobody v 

rozmezí 5-10 let. To je v souladu s většinou trestních zákonů zemí Evropské unie, které 

limitují uložení trestu odnětí svobody mladistvému maximálně na 7- 15 let. V praxi se 

zpravidla jedná o trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2 trest. zák. spáchané zvlášť 

zavrženíhodným způsobem provedení činu. (ZOUBKOV Á 2002 s. 87) 

Trest odnětí svobody mladistvého se má vykonávat odděleně od ostatních 

odsouzených ve věznicích nebo odděleních pro mladistvé. Mladiství se mají rozdělovat 

do kolektivů podle povahových vlastností, pracovních schopností, druhu a závažnosti 

spáchaného činu, recidivy a výměry trestu. 
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"Odděleni by měli být mladiství, u kterých je možno účinnějšího ovlivnění 

výchovnou činností37 od mladistvých narušených, odsouzených za zvláště závažné 

trestné činy, od organizátorů a vedoucích skupinové trestné činnosti a agresivních 

mladistvých a podle možností od těch, kteří z výkonu trestu předtím uprchli nebo se o to 

pokusili. " (ZOUBKOVÁ 2002 s. 88) 

Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem 

Podmíněné odsouzení (podle §§ 58 až 60 trest. zák.) je u nás soudní praxí 

tradičně využíváno nejčastěji. Předpokladem je, že se odsouzený bude během zkušební 

doby řádně chovat a vyhoví uloženým podmínkám (výchovné opatření). Rozmezí 

zkušební doby pro mladistvé je 1 rok až 3 léta. (Z 218/2003 Sb.) 

Vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého může soud pro mládež 

ponechat podmíněné odsouzení v platnosti i přesto, že mladistvý odsouzený zavdal 

příčinu k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody a stanovit nad mladistvým 

odsouzeným dohled, pokud nebyl již uložen, nebo přiměřeně prodloužit zkušební dobu 

(podle §§ 67 až 68a trest. zák.). (Z 218/2003 Sb.) 

Podmínečné propuštění mladistvého 

Mladistvý může být z výkonu odnětí svobody na návrh státního zastupitelství 

podmíněně propuštěn i dříve než vykoná jeho polovinu nebo dvě třetiny a předseda 

senátu soudu pro mládež mu může nařídit dohled probačního úředníka, který dohlíží na 

plnění povinností uložených mladistvému. (Z 218/2003) 

37 Jsou to například mladiství s kladným vztahem k práci a společnosti, odsouzení za stejné trestné činy 
spáchané z nedbalosti a trestné činy menší společenské nebezpečnosti či prvně trestaní mladiství. 
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Praktická část 
v 

6 Setření drogové kriminality mladistvých v Praze z hlediska 

klientely Nízkoprahového střediska Drop ln 

6.1. Vymezení základního problému 

Na základě studia odborné literatury, dokumentace a znaleckých posudků o 

drogově závislých klientech evidovaných ve středisku Drop ln, získaných informací o 

dané problematice a rozhovorů s odborníky pracujících ve středisku Drop ln se jeví 

drogová kriminalita z hlediska klientely daného zařízení jako závažný problém. 

Z důvodu drogové závislosti se poměrná většina osob zneužívajících drogy 

dopouští trestné činnosti, nejčastěji tzv. opatřovací kriminality za účelem obstarání si 

prostředků na drogy, ale i drogové kriminality, protože se téměř každodenně dopouští 

přímé manipulace s drogou, která v jistých situacích a kontextech může být 

protizákonná. 

Každodenní manipulace s drogou a příslušnost k drogové subkultuře, tedy 

spolčování se s jinými toxikomany, společné užívaní drog a vzájemná výpomoc mezi 

příslušníky této subkultury vyvolávají mnohokrát situace, kdy se jedinec závislý na 

drogách může dostat do rozporu se zákonem. Častokrát si své protizákonné chování 

nemusí ani uvědomit, protože jedná tak, jak je mezi příslušníky drogové subkultury 

běžné. Navíc latence těchto činů je poměrně vysoká a špatně prokazatelná. 

V rámci šetření byly nalezeny 4 složky mladistvých klientů zařízení, kteří se 

dopustili trestné činnosti nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních 

látek a jedů. Kasuistickou metodou se pokusíme o analýzu těchto 4 drogových deliktů 

spáchaných těmito 4 mladistvými klienty střediska Drop ln. 

Zastoupení mladistvých toxikomanů evidovaných ve středisku Drop ln mezi 

dospělými toxikomany je mizivý, protože do evidence nízkoprahových zařízení vstupují 

osoby závislé na drogách většinou dobrovolně až po několika letech abúzu. Proto 4 

případy trestné činnosti čistě drogového charakteru spáchané mladistvými osobami, 
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které jsou evidované v zařízení Drop-in, nejsou zanedbatelným jevem, ale vypovídají o 

skutečném problému páchání drogové kriminality dětmi a mladistvými. 

Drogový problém je v podstatě byznys, obchod, který vynáší nemalé peníze. A 

rozšiřování drogového trhu nepochybně přispívá k tomu, aby obchod s drogami vynášel 

ještě více. Proto dealeři zaměřují své působení především na mládež, na nejzranitelnější 

a nejchytlavější věkovou skupinu. 

Drogová závislosti u mládeže je celosvětovým problémem, který s sebou nese 

řadu negativních důsledků, v neposlední řadě kriminalitu, které se mládež v důsledku 

své závislosti dopouští a která může vyústit i v závažnější problém. Drogová 

kriminalita dětí a mladistvých přispívá k rozšiřování drogového trhu, protože drogy jsou 

rozšiřovány dál mezi ostatní mladistvé nebo je často drogová kriminalita odrážecím 

můstkem k další závažnější trestné činnosti. 

6.2. Cíl šetření 

Cílem šetření vzhledem k závažnosti daného problému je šetření drogové 

kriminality mladistvých v Praze z hlediska klientely Nízkoprahového střediska Drop In. 

Cílem je zjištění vyskytujících se druhů drogové kriminality, forem a metod spáchaných 

mladistvými klienty střediska Drop In a analýza těchto činů. Dále zjištění příčin 

drogové závislosti u těchto respondentů a motivace vedoucí je k zneužívání návykových 

látek. 

6.3. Metody, úkoly šetření a metodika 

6.3.1. Metody 

V šetření drogové kriminality mladistvých z hlediska klientely Nízkoprahového 

střediska Drop In jsme využili tyto metody: 

1. studium odborné literatury, 

2. rozhovory s odbornými pracovníky střediska Drop In, 

3. studium odborné dokumentace klientů, 
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4. kasuistická metoda, 

5. kvalitativní vyhodnocení získaných dat. 

Z důvodu, že klientela Nízkoprahového zařízení Drop In zahrnuje nejen klienty, 

kteří navštěvují zařízení pravidelně, ale i klienty, kteří jsou pouze vedeni v evidenci, ale 

zařízení nenavštěvují nebo jen zřídka, nelze využít metodu rozhovoru. Klienti, jejichž 

životní příběhy anonymně uvádíme v našem výzkumu, do zařízení pravidelně 

nedocházejí, nelze tedy s nimi získat přímý osobní kontakt, musíme proto vycházet 

pouze z doložené dokumentace o těchto klientech a z postřehů terapeutů a pracovníků 

zařízení. 

6.3.2. Úkoly šetření 

Před zahájením šetření jsme si definovali tyto úkoly: 

a) kontaktování zařízení ohledně plánovaného výzkumu a stáže, 

b) seznámení se s organizací zařízení, s poskytovanými službami, s terapeutickou a 

zdravotnickou péčí o klienty, 

c) studium dokumentace o klientech s nařízenou ochranou léčbou z důvodu spáchání 

nějakého trestného činu s cílem nalézt mladistvé klienty s nařízenou ochranou 

ambulantní léčbou z důvodu spáchání drogového deliktu, 

d) studium dokumentace zařízení o mladistvých klientech s nařízenou ochranou 

ambulantní léčbou z důvodu spáchání drogového deliktu, 

e) studium znaleckých posudků o těchto klientech, jejich zdravotnických vyšetření, 

příslušné dokumentace Policie ČR o spáchaném drogovém deliktu, 

f) rozhovory s pracovníky a terapeuty zařízení o těchto klientech, o stavu jejich drogové 

závislosti popř. o poskytnuté léčbě, 

g) sepsání kasuistik na základě doložených dokumentů, 

h) analýza spáchaných drogových deliktů těmito klienty. 
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6.3.3. Metodika 

Nízkoprahové středisko Drop ln sídlící v ulici Karolíny Světlé na Praze 1 je 

místo prvního kontaktu při potřebě pomoci související s problematikou nealkoholových 

drog. Poskytuje konzultace a poradenství pro uživatele drog, pro rodiče a blízké drogou 

ohrožených osob a pro zdravotníky, pedagogy a sociální pracovníky. Dále poskytuje 

program HARM REDUCTION (snižování rizik), který zahrnuje výměnu použitých 

stříkaček za sterilní, výdej pomůcek pro bezpečnou injekční aplikaci, výdej denní dávky 

důležitých vitamínů, výdej kondomů, test na HIV pozitivity ze slin. 

Mimoto poskytuje pomoc uživatelům drog při hledání ubytovacích možností či 

brigády, prostor a čas pro odpočinek, čaj a polévku v dopoledních hodinách. Pro 

evidované uživatele drog poskytuje další tyto služby: možnost písemného doporučení 

k lékaři, k detoxikaci, do léčeben či do substitučního programu. 

Od 6. 2. 2006 do 10. 2. 2006 byla ve středisku Drop-in po vzájemné domluvě 

s vedoucím střediska Mgr. Martinem Titmanem vykována týdenní stáž. Stáž byla 

vykonávána v rámci provozní doby střediska, tedy od 9.00-17.00 hodin. Během této 

stáže bylo podniknuto se souhlasem vedoucího zařízení šetření drogové kriminality 

mladistvých evidovaných klientů. 

Písemný souhlas vedoucího zařízení s anonymním zveřejněním získaných údajů 

pro účely provedení šetření v rámci diplomové práce je uveden v příloze. 

V rámci stáže jsme se seznámili s organizací zařízení, službami, které zařízení 

poskytuje, s poradenskou prací terapeutů a z důvodu praktického zaměření stáže jsme 

byli aktivně zapojeni do výměnného programu injekčních stříkaček a jiných terciárních 

programů například streetwork. 

Během vykonávání stáže jsme ve volném čase se souhlasem vedoucího zařízení 

prováděli studium dokumentace evidovaných klientů střediska Drop-in a ostatních 

materiálů o klientele, studovali příslušnou odbornou literaturu danou stážistům 

k dispozici a vedli na základě zjištěných údajů rozhovory s terapeuty střediska (s pL 

Marií Pellerovou, p.Václavem Duškem, s Mgr. Martinem Titmanem). 
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V rámci třIbení odborných dokumentačních materiálů jsme nejdříve provedli 

studium všech evidovaných klientech s nařízenou ochranou ambulantní léčbou z důvodu 

spáchání nějakého trestného činu, abychom mezi nimi nalezli mladistvé klienty 

s ochranou ambulantní léčbou nařízenou z důvodu spáchání drogového deliktu. 

Po nalezení 4 dokumentací o klientech, kteří splňovali podmínky věku pod 18 let 

v době spáchání drogového deliktu, jsme provedli pečlivé studium všech příslušných 

dokumentů a znaleckých posudků o těchto klientech. Zároveň jsme vedli rozhovory 

s terapeuty zařízení o těchto klientech a všímali si jejich názorů a postřehů o vývoji 

drogové závislosti u těchto klientů. 

Po získání potřebných údajů a dat jsme sepsali kasuistiky tak, aby vypovídali o 

životě klienta, jeho drogové závislosti a hlavně o konkrétním drogovém deliktu popř. 

deliktů, kterého se klient dopustil jako mladistvý, interpretovali je a analyzovali získané 

údaje a data o drogové kriminalitě těchto klientů a jejich životě, které jsme posléze 

kvalitativně vyhodnotili. 

6.4. Kasuistiky mladistvých pachatelů drogové kriminality 

evidovaných v Nízkoprahovém středisku Drop-in a jejich interpretace 

6.4.1. Kasuistika č. 1 

Rodinné zázemí a škola, dětství a dospívání 

Klientovi Č. 1 je 17 let a je veden v dobrovolné evidenci zařízení Drop In 

z důvodu závislosti na heroinu. Klient je české národnosti, byl narozen v Praze a 

současné době bydlí ve vlastním bytě v Praze. 

Matka klienta je vyučena prodavačkou, klient uvádí, že je tolerantní, její 

postavení v rodině je podle klienta spíše podrobivé, nemá žádné závažné onemocnění. 

Otec je vyučen, nemá žádné závažné choroby, klient uvádí, že je přísný a dominantní, 

často také pije. 
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Těhotenství matky s klientem, porod, pokud klient ví, byly bez problémů. 

V dětství prodělal běžné dětské infekční nemoci, mluvit a chodit začal včas, léčil se 

však pro enuresis nocturna (noční pomočování). Klient neví, zda se léčil na urologii či 

psychiatrii, pamatuje si pouze, že kolem 5. roku problémy ustaly. 

Celé dětství vyrůstal u rodičů. Otec preferoval spíše starší sestru, o klienta zájem 

neměl, matka rozdíly mezi dětmi nedělala. Z dětství si pamatuje hlavně alkoholismus 

otce, který často bil matku i klienta, když se matky zastával. Uvádí, že mnohokrát se bál 

vrátit domů, protože nevěděl, co ho tam čeká. 

Jako dítě chodil do jeslí a poté do školky. Mezi děti chodil rád a ve školce se mu 

líbilo. Do školy nastoupil v 7 letech a ukončil 9 tříd základní školy. Ve škole se učil 

průměrně, bavila ho němčina, tělocvik a kreslení, jednou měl sníženou známku 

z chování. 

Po ukončení základní školy se začal učit kuchařem- číšníkem, ale učení 

nedokončil. Ve třetím ročníku byl vyloučen za pozdní příchody a absence. Učení ho 

velice bavilo, uvádí, že by rád školu dokončil. V době dětství a dospívání měl řadu 

zájmů, kromě toho hrál závodně fotbal, vesloval a hrál stolní tenis. Po vyloučení z učení 

začal pracovat jako pomocný dělník v Pepsi-Cola a.s. Jeho čistý měsíční příjem je asi 

10 000,- Kč. 

Do 15ti let klientova věku žili rodiče společně. Nadměrné užívání alkoholu bylo 

důvodem rozvodu klientových rodičů, po kterém spolu se sestrou zůstal v péči matky. 

Později se však sestra rozhodla odstěhovat k otci, odešla k němu na návštěvu a již se 

nevrátila. Rozvod rodičů snášel špatně, ale na druhé straně mu přinesl jistou úlevu. 

Dodnes ho mrzí, že o něho otec neměl zájem, jeho vzpomínky na dětství a dospívání 

jsou kvůli otci spíše smutné. 

Klient sám sebe hodnotí jako společenského, celkem nekonfliktního, klidného 

člověka, který se dokáže ovládat. Považuje sám sebe za nestabilní a nevyrovnanou 

osobnost. Uvádí, že nemá pocit, že by byl lehce ovlivnitelný nebo že by se díky užívání 

drog nějak povahově změnil. Na otázku, jestli mu něco drogy vzaly, uvádí, že všechno, 

ale že mu nedaly nic, jen komplikace v životě. 
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Drogová kariéra 

Poprvé zkoušel kouřit v 8.třídě, v současnosti kouří asi 20 cigaret za den. 

S alkoholem se poprvé setkal asi v 6. nebo 7. třídě základní školy. Uvádí, že se velmi 

opil a že mu bylo velice špatně a od té doby alkohol nepije. První kontakt 

s nealkoholovou drogou měl v 15 letech v partě. Nejdříve to bylo kouření marihuany, 

následně užívání extáze a pervitinu. Uvedené drogy bral vždy na nějaké party u někoho 

doma. K prvnímu kontaktu s heroinem došlo v 16 letech. Ze začátku drogu sporadicky 

kouřil, a to vždy, když měl nějaké peníze. Po půl roce občasného užívání začal 

s pravidelným užíváním heroinu intravenózní aplikací. Sám uvádí, že s drogami začal 

v době rozvodu rodičů. 

V uvedené době začal postupně zvyšovat dávku z 500 mg podaného nitrožilně 

na dávku 19 až 1,5g denně. Denní dávku si dělí na několik jednotlivých dávek, převážně 

po 200 mg. Denní dávka 500 mg je dávka minimální, kterou potřebuje, aby zabránil 

rozvoji odvykacího stavu. Droga mu dává pocit síly, energie, jistoty. V průběhu užívání 

drog se mu několikrát podařilo abstinovat, nejdéle vydržel půl roku. Klient uvádí, že se 

necítí být na heroinu závislý, ale chtěl by kvůli sobě samému a matce s užíváním drog 

přestat, aby mohl pomoci matce, protože to s ním neměla lehké. Přál by si, aby již nikdy 

nesáhl na drogy, chtěl by si najít partnerku, založit rodinu a dokončit školu, aby mohl 

pracovat jako číšník. Klient dosud neabsolvoval detoxikaci či psychiatrické léčení a 

neuvádí žádné sebevražedné pokusy. Po zdravotní stránce je v pořádku, netrpí žádnými 

závažnými onemocněními, HIV a hepatitis ABC dosud negativní. 

Trestná činnost 

Klient uvádí, že již jednou asi v 16 letech byl trestán za krádež mobilního 

telefonu, za což byl podmíněně odsouzen. Několikrát byl ještě vyslýchán a vyšetřován 

pro drogovou kriminalitu a krádeže. 

Ve věku 17 let se klient dopustil trestného činu nedovolené výroby a držení 

omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 trest. zák. a podle § 72 

odst. 2 písm. b) a odst. 4 trest. zák. mu bylo uloženo ochranné léčení 

protitoxikomanické formou ambulantní. Trestného činu se dopustil na Václavském 
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náměstí v Praze, když u stánku s novinami prodal K.J. za částku 100,- Kč 2 kusy matně 

zelených oválných tabletek o délce cca 1,lcm a o šířce 0,5cm, na kterých bylo na jedné 

straně značeno 542, na druhé straně byla půlící rýha. 

Následnou chemickou expertízou bylo zjištěno, že se jedná o Rohypnol, 

obsahující psychotropní látku flunitrazepam uvedenou v příloze č. 6 k zákonu č. 

167/1998 Sb. Tímto tedy prodal jinému psychotropní látku a spáchal trestný čin 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek ajedů podle §187 odst. 1 

trest. zák. 

Klient při výslechu na oddělení centrum 1 Policie ČR uvedl, že ho jeho známý 

K. J. požádal, aby mu pokud bude moci, koupil Rohypnol. Na to obviněný potkal na 

Václavském náměstí prodejce drog, který mu Rohypnol nabídl a tak od něho koupil pro 

KJ. 2 tablety. Když tablety svému známému posléze předával, uviděla je u toho 

policejní hlídka. Dále obviněný uvedl, že on sám Rohypnol neužívá a nikdy předtím ho 

nekupoval. Za prodejce drog se nepovažuje, popírá jakýkoliv obchod s drogami a necítí 

se ani vinný. Taktéž uvedl, že již dlouhou dobu se snaží dostat na léčení a detoxikaci, 

ale že ho nikde nevzali, protože mají plno. 

Soudem byla obviněnému podle § 72 nařízeno ochranné léčení 

protitoxikomanické formou ambulantní. 

Za uvedený trestný čin byl klient odsouzen podle §§ 58 a 59 trest. zák. k výkonu 

trestu podmíněně odloženým na zkušební dobu v trvání 1 roku. Trestní sazba za daný 

trestní čin je 1 rok až 5 let. 

Shrnutí 

Dětství klienta nebylo příliš šťastné, zřejmě trpěl psychicky podmíněným 

nočním pomočováním vzhledem k domácímu prostředí vyvolaným alkoholismem otce. 

Klient byl ze strany otce přehlížen a dodnes je tím frustrován. Ve škole klient patřil 

k průměrným žákům, pravděpodobně měl problémy s chováním, jak svědčí snížená 

známka z chování. Pravděpodobnou motivací k užívání nealkoholových drog byl 

rozvod rodičů, který s ním silně otřásl, i když jak sám uvádí, mu přinesl značnou úlevu. 

Drogy mu přinášejí pocit jistoty a síly, kterou postrádá, aby se vyrovnal s problémy 
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svého života. Jednou z možnou motivací může být snaha o únik od reality, tedy od 

problémů a frustrací, kterými trpí. Osobnost klienta je velice nezralá, nevyrovnaná a 

citově labilní. 

U klienta se jedná o osobu s diagnózou syndromu závislosti na opiátech. Klient 

netrpí žádnou duševní poruchou v pravém slova smyslu- psychózou, ale trpí syndromem 

závislosti na opiátech, kterým trpěl i v době spáchání trestného činu. Přesto jeho 

závislost neměla vliv na jednání v kritické době a neovlivnila schopnost klienta své 

chování ovládat a rozpoznat nebezpečí tohoto jednání. 

6.4.1.1. Analýza drogového deliktu 

Drogový delikt, kterého se klient dopustil splňuje skutkovou podstatu trestného 

činu nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle 

§ 187 trest. zák. Jestliže budeme vycházet z předpokladu, že klient prodal K.J. 

psychotropní látku jen proto, že mu ji předtím na jeho žádost koupil, nejedná se o 

klasický prodej drog dealer- konzument, a tak nemůžeme klienta považovat za 

klasického dealera drog. 

To však ale nemění nic na faktu, že se klient dopustil trestného činu podle §187 

trest. zák. tím, že opatřil a posléze prodal svému známému K.J. drogu, že tedy pro 

jiného opatřil, přechovával a jinému prodal drogu. To znamená, že poskytnutí drogy je 

jednoznačně poskytnutí drogy- trestný čin a že pohnutky pro daný čin nemění nic na 

závažnosti takového jednání. 

Jestliže budeme vycházet z předpokladu, že klient nejednal na žádost K.J., aby 

mu sehnal drogu a že sám byl iniciátorem prodeje, došlo klientem k prodeji drogy K.J. 

za účelem finančního výdělku. Prodej drog, které sám závislý jedinec neužívá nebo 

které nepatří mezi jeho oblíbené, patří mezi možné metody, jak si vydělat na " svoji 

drogu". 

Drogu, kterou jedinec zrovna vlastní (pomineme všechny možné způsoby, jak se 

k droze dostal), někomu prodá a za peníze si jednoduše koupí svoji oblíbenou drogu. 
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Pokud se mu drogu prodat nepodaří, nemá tudíž ani finance na koupě své drogy, je 

nucen z důvodu blížícího abstinenčního syndromu, užít drogu, kterou zrovna má. 

6.4.2. Kasuistika č. 2 

Rodinné prostředí a škola, dětství a dospívání 

Klientovi č. 2 je 17 let a ve středisku Drop In je veden v dobrovolné evidenci 

klientů od svých 16 let. Klient je české národnosti, žije spolu se svou družkou a 

tříměsíční dcerou u bytě rodičů v panelovém domě. V bytě bydlí ještě klientova starší 

sestra. 

Matka klienta je vyučená, několik let již nepracuje, pobírá částečně invalidní 

důchod a je nemocná rakovinou. Klient uvádí, že v průběhu jeho dětství se matka 

dlouho léčila na psychiatrii, neví ale s čím a jak dlouho. V současné době dochází 

dvakrát měsíčně k psychologovi nebo k psychiatrovi, podrobnosti neví. S matkou se pro 

její stavy dlouho nebavil, vyhýbal se jí ajak přiznává, dokonce ji i nesnášel. 

Otec je vyučen a pracuje jako strojvedoucí, nemá žádné zdravotní potíže a jak 

klient uvádí, je velmi přísný. S otcem nikdy dobře nevycházel. Jejich vztah považuje 

spíše za konfliktní. Sestra je vyučená číšnice, pracuje však jako prodavačka v prodejně 

s obuví. 

Pokud je klientovi známo, přišel na svět císařským řezem. V dětství prodělal 

silný zápal plic, běžné dětské infekční nemoci, je silným alergikem a od dětství musí 

užívat silné léky. V raném dětství trpěl nočním pomočováním a nočními běsy a proto 

navštěvoval dětskou psychiatrii. Kdy problémy ustaly, neví. 

Celé dětství vyrůstal spolu se sestrou u rodičů. Chodil do jeslí a mateřské školky, 

údajně bez jakýchkoliv problémů. Na základní škole navštěvoval speciální vyrovnávací 

třídy, z důvodu dyslexie a dysgrafie a poruchy koncentrace. Patřil mezi podprůměrné 

žáky, míval čtyřky na vysvědčení, dokonce musel 4. třídu opakovat. Z chování míval 

často sníženou známku kvůli lhaní, záškoláctví a drobným krádežím, jednou dokonce i 

na trojku. Uznává, že byl problémovým žákem, na kterého neplatila žádná výchova. 
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Nakonec vyšel z osmé třídy a odešel na střední odborné učiliště, kde se začal 

učit instalatérem. V učení vydržel 1 rok, poté byl vyloučen z důvodu časté absence a 

špatného chování. Poté prošel rekvalifikačním kurzem číšník-barman v trvání 3 měsíců. 

Dlouhou dobu pracoval jako skladník V současné době nemá žádné zaměstnání a 

nechává se živit od rodičů. 

Drogová kariéra 

Drogy užívá od 15 let. Nejdříve začal s marihuanou a poté přešel na pervitin. Od 

14 let často užíval alkoholické nápoje, nikdy však s alkoholem neměl větší potíže. Nyní 

alkohol nepije vůbec. Kouřit začal v 11 letech, v současné době kouří asi 1 krabičku 

cigaret denně. 

K nealkoholovým drogám se dostal přes kamarády, se kterými často pobýval 

mimo domov a školu. Klient uvádí, že doma se nudil a škola ho nebavila, drogy mu 

přinášely určité vzrušení a zábavu. V době kdy začínal s drogami, hrál na výherních 

automatech, poté toho musel zanechat, protože za veškeré peníze si kupoval drogy. 

S pervitinem začal ihned injekční aplikací, jeho denní dávka je 19 rozdělený do 

více dávek. Peníze na drogy bral nejdříve doma, poté kradl šperky, elektroniku atd. u 

příbuzných nebo známých. Občas drogu někde dostal. Ze začátku užíval drogy 

nepravidelně, přibližně několikrát do měsíce, poté začal navštěvovat byt svého 

známého, kde se denně pořádaly tzv. "drogové mejdany" a tam začal s pravidelným 

užíváním. Byt navštěvoval nejdříve několikrát týdně, posléze každý den, resp. každý 

večer, kdy užíval přibližně dvě dávky pervitinu za noc. 

Sám sebe klient považuje za roztěkaného, nejistého a nevyrovnaného. Uvádí, že 

než začal s užíváním drog, neměl žádného významného koníčka, v průběhu užívání 

drog však začal postupně ztrácet zájem o všechno, i o svou rodinu i dceru. S užíváním 

drog by chtěl přestat, především kvůli dceři a přítelkyni, se kterou se kvůli užívání drog 

neustále hádá. Také s rodiči nevychází příliš dobře. Rodiče vědí o jeho abúzu a proto se 

neustále dostávají do rozepří. 

Klient by si přál nejvíce, aby si již nikdy nevzal drogu a aby bez problému žil 

spolu se svojí dcerou a přítelkyní. 
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Trestná činnost 

Klient byl v průběhu své drogové kariéry asi 4krát vyslýchán pro trestné činy 

krádeže. Uvádí, že sice často kradl, aby měl peníze na drogy, ale dnes toho lituje a 

nikdy by to znovu neudělal. Jednou byl dokonce podmíněně potrestán za skupinovou 

krádež autorádia. Klient neví, na jakou zkušební dobu mu byl podmíněný trest udělen, 

neví ani, zda ještě platí či nikoliv. 

Drogového deliktu se dopustil, když v průběhu 5ti měsíců poskytoval zdarma 

nebo i prodával drogu pervitin o hmotnosti cca 200 mg třem mladistvým dívkám a to 

minimálně v 7 případech. Účinnou látkou pervitinu je metamfetamin uvedený v 5. 

příloze seznamu omamných a psychotropních látek v zákonu č. 167/1998 Sb. Tímto 

jednáním se dopustil trestného činu nedovolené výroby a držení omamných nebo 

psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 2 trest. zák. 

Tohoto trestného činu se dopustil nejméně v 7 případech v bytě XY, který 

navštěvoval v inkriminované době z důvodu pořádání" drogových mejdanů". V bytě se 

scházelo mnoho lidí, známých i neznámých, drogy se zde podle klienta dávaly a 

prodávaly navzájem. K věci klient uvádí, že všem třem dívkám drogy dával zadarmo, za 

drogy mu neplatily, protože nikdy neměly peníze. 

Taktéž uvedl, že drogy dívkám dával proto, že byl intoxikovaný drogou a 

nevěděl přesně, co dělá. V žádném případě se klient nepovažuje za dealera drog. 

Pervitin dostával nebo kupoval, jak uvádí, v centru na náměstí Republiky. 

Protože část tohoto protiprávního jednání konal klient jako mladistvý a část 

dokončil po dovršení 18 let, tudíž jeho trestná činnost byla dokončena po dosažení této 

věkové hranice, je klient trestně odpovědný podle obecných zásad, nikoliv již jako 

mladistvý. Z tohoto důvodu byl podle § 187 odst. 2 trest. zák. (ve větším rozsahu a vůči 

osobám mladším než 18 let) za použití § 35 odst. 2 trest. zák. o souhrnném trestu 

~dsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 let., který byl podmíněně odložen na 

zkušební dobu v trvání 5 ti let. Navíc mu byl podle § 60 a odst. 3 trest. zák. uložen 

dohled probačního pracovníka a přiměřená omezení. 
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Shrnuti 

Klient pochází z průměrné dělnické rodiny, uvádí dlouhodobé konfliktní vztahy 

s rodiči, u matky kvůli jejím více ne specifikovaným psychickým problémům dokonce 

nesnášenlivost. V dětství trpěl neurotickými poruchami zřejmě vyvolanými nevlídným 

rodinným prostředím, přísnou výchovou otce a psychickými stavy matky, pro které se 

léčil na Pedopsychiatrické ambulanci v Praze. 

Klient je dyslektik a dysgrafik, na základní škole se projevoval poruchami 

chování typickými pro dětský věk a dospívání. Od mládí jsou u něj patrné závislostní 

tendence či prvky, začínal s hrou na výherních automatech, s drogami jako takovými 

začal pravděpodobně z potřeby zažít něco lepšího či z potřeby zážitku, z nudy či z 

potřeby úniku před realitou. Klientova osobnost je silně nevyrovnaná a nestabilní. V 

souvislosti s drogami několikrát spáchal trestný čin krádeže, za jeden byl podmíněně 

odsouzen. 

Trestné činy krádeže páchané toxikomany jsou jedním ze způsobů, jak si 

obstarat peníze na drogu. Tato opatřovací trestná činnost je zcela typická pro osoby 

zneužívající návykové látky. V souvislosti s delikventním chováním v době spáchání 

trestných činů nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek či 

jedů podle § 187 trest. zák. u něj byla patrná častá intoxikace pervitinem. 

6.4.2.1. Analýza drogového deliktu 

Drogový delikt, kterého se klient dopustil naplnil skutkovou podstatu trestného 

činu podle § 187 trest. zák. tím, že klient jinému opatřil a pro jiného přechovával 

omamnou či psychotropní látku. Klient drogu podle svých slov dívkám dával zadarmo, 

o svém jednání údajně nepřemýšlel, protože byl v inkriminované době intoxikován 

drogou. 

Čin však byl spáchán opakovaně, klient si tedy po druhé mohl uvědomit 

nebezpečnost svého chování. Jednání, o kterém mluvíme, tedy darování drogy jinému, 
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je ovšem v drogové subkultuře zcela typickým jevem. Důvodem je zmíněná intoxikace 

drogou, zaměřenost toxikomanů na přítomnost a aktuální požitek atd. Toxikoman 

nepřemýšlí o tom, co bude zítra či za týden, žije přítomností a účinky drogy. Je tedy 

zcela přirozené, že se o svoji drogu může podělit i s ostatními. Často mezi toxikomany 

funguje systém solidárnosti či systém půjčování drogy. 

Nemůžeme ovšem ani vyloučit možnost, že drogu dívkám prodával. V tomto 

případě by se jednalo dealerskou činnost ve smyslu distribuce drog za účelem 

finančního výdělku. 

Čin byl spáchal několikrát za sebou, údajně nejméně v 7 případech, tedy ve 

větším rozsahu a vůči osobám mladším než osmnáct let. Trestní sazba za daný čin 

spáchaný za těchto podmínek je dvě léta až deset let. Klient byl odsouzen z důvodu 

spáchání převážné části trestného činu ve věku mladistvém a z důvodu současného věku 

blízkému věku mladistvým k podmíněnému trestu. 

6.4.3. Kasuistika č. 3 

Rodinné zázemí a škola, dětství a dospívání 

Klientce č. 3 je 17 let a v dobrovolné evidenci ve středisku Drop In je vedena od 

16 let. Klientka je svobodná, české národnosti, pochází z Prahy a v současné době zde i 

žije. 

Od dětství vyrůstala spolu se starším bratrem v úplné rodině. Charakteristiky 

rodičů neuvádí, pouze uvádí, že jsou zdraví a netrpí žádným závažným onemocněním. 

Oba dva jsou vyučeni, matka pracuje jako pokladní v supermarketu, otec jako pomocný 

skladník taktéž tam. 

V dětství prodělala běžné dětské infekční onemocnění, neutrpěla žádné úrazy 

hlavy či infekční onemocnění mozku a v předškolním věku netrpěla enurézou. Na 

dětství vzpomíná ráda, navštěvovala mateřskou školku, kde se jí velmi líbilo. Na 

základní škole se prezentovala průměrně, mívala často trojky na vysvědčení, sníženou 
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známku z chování neuvádí. Škola jí nebavila, ale na několik vyučovacích předmětů se 

občas těšila, především na zeměpis a výtvarnou výchovu. 

Uvádí, že kromě špatných známek s ní žádné problémy nebyly. Ráda byla 

středem pozornosti a od dětství se projevovala jako vůdčí typ. Od 7 let se učila hrát na 

klavír, přiznává, že to bylo přání matky, sama se chtěla učit hrát na kytaru. Hra jí 

nebavila, často na hodiny hraní nedorazila a toulala se po městě. 

Ke zlomu dochází v době puberty. Když byla v 8. třídě, zemřel její bratr na 

plicní embolii. S klientkou to silně otřáslo a trpěla depresemi. Přestala navštěvovat 

školu, stáhla se od sebe a· přestala komunikovat. Nakonec byla hospitalizovaná 

v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde se léčila zhruba dva měsíce, než z léčebny 

utekla. Po útěku se ještě ten samý den do léčebny vrátila. Po návratu z léčení začala opět 

chodit do školy, dokončila základní školu a nastoupila do učení na cukrářku. 

V té době se začala přátelit s partou, se kterou posléze trávila veškerý svůj volný 

čas. Tvrdí, že s partou byla spokojená, byla to prý taková její rodina, kde jí všichni 

rozuměli. Po bratrově smrti, se kterou se stále ještě nesmířila, si přestala rozumět 

s matkou a proto začala utíkat z domova. Na útěcích údajně nekradla ani nebrala drogy. 

V té době navázala partnerský vztah se 17tiletým chlapcem, se kterým otěhotněla a 

musela na interrupci. 

Pro poruchy chování, záškoláctví a útěky z domova nezvladatelné v rodině byla 

opakovaně hospitalizovaná v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Hospitalizace byly 

provázeny útěky a demonstrativními sebevražednými pokusy a sebepoškozováním. 

Přiznává, že ještě mnohé sebevražedné pokusy páchala doma, polykala léky, které našla 

a řezala se do ruky na volární straně zápěstí, kde má staré jizvy. 

Ve druhém ročníku zanechala učení na cukrářku, protože na to nestačila a do 

školy se již nevrátila. V té době se již převážně zdržovala mimo domov. Protože 

potřebovala peníze, začala s prostitucí na Václavském náměstí. Poté ji údajně romští 

"pasáci" unesli do Mostu a prodali ji za 15 tisíc do jednoho nočního klubu, kde byla 

donucena poskytovat zákazníkům erotické služby. V nočním klubu byla asi měsíc, poté 

se jí podařilo utéct a vrátit se zpět do Prahy ke svému příteli. Ten jí ovšem nechtěl věřit, 

co se jí přihodilo a začali se kvůli tomu opakovaně hádat. Nakonec se s přítelem rozešli. 

106 



Drogová kariéra 

S drogami začala právě vobdobí neustálých hádek s partnerem. Její první 

drogou byl pervitin, užitý intravenózně, který jí na její přání aplikovala její známá, 

kterou potkala v Obchodním domě Kotva. Asi po půl roce nepravidelného užívání 

pervitinu začala zkoušet i heroin. Po prvních dávkách jí bylo velmi špatně, zvracela a 

myslela si, že snad umře. Bylo jí však lhostejné, zda umře, protože život pro ni ztratil 

smysl a neměla pro koho žít. Časem začala dávky zvyšovat, jednou se dokonce 

v nějakém bytě předávkovala, asi po půl gramu heroinu a přítomní lidé jí museli 

poskytnout první pomoc. 

Často užívala i halucinogeny- tripy, braun, ale i kokain, rohypnol a jiné. 

V současné době užívá především pervitin, někdy i heroin. Uvádí, že nikdy se 

nepokoušela abstinovat ani nepřemýšlela o léčení. Často dochází do Kontaktního centra, 

ale programů se nezúčastňuje. 

V současné době se živí jako prostitutka v Perlové ulici a bydlí u nového přítele 

na Praze 1. Uvádí, že předtím, než se s přítelem seznámila, se vrátila do Mostu, aby 

v nočním klubu, do kterého byla údajně unesena, žádala oficiálně o práci barmanky. 

Vztah s novým přítelem trvá asi půl roku a klientka uvádí, že by se jí již nechtělo 

umírat, protože má zase pro koho žít. Na drogy si vydělává prostitucí. Drogy kupuje od 

Arabů. 

Sama sebe hodnotí jako velice citlivou a zranitelnou, přiznává, že je velice 

nevyrovnaná a že dodnes trpí smrtí svého bratra. Závislou se v žádném případě necítí, 

vše zvládne sama. 

Trestná činnost 

Klientka do doby spáchání drogového deliktu neměla v trestním rejstříku žádný 

záznam. Ve věku 17 let se však dopustila trestného činu nedovolené výroby a držení 

omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 trest. zák., když na 

V áclavském náměstí v XY klubu předala dávku drogy pervitin své známé Z.M., tedy 

bez povolení jinému opatřila a předala omamnou či psychotropní látku. Účinnou látkou 
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pervitinu je metamfetamin uvedený v 5.příloze seznamu omamných a psychotropních 

látek v zákonu č. 167/1998 Sb. 

Ten večer se obě ženy měly sejít v herně na Náměstí Republiky a poté spolu 

odejít do ulice Perlová. Klientka si ještě předtím opatřila drogu na Náměstí Republiky a 

než vstoupila do herny, % z dávky si na schodech před hernou aplikovala. V herně se 

setkala s Z.M. a společně se odebraly na Václavské náměstí do klubu XY. Tam se Z.M. 

klientky zeptala, jestli nemá nějakou drogu. Klientka odpověděla má, ale jen málo. Z.M. 

ji neustále prosila, aby jí drogu darovala a když klientka viděla, že se u Z.M. začíná 

projevovat abstinenční syndrom, zbylou V4 drogy jí darovala a Z.M. si drogu ihned před 

klubem aplikovala. Na zaplacení nebo vrácení se nedomluvily. 

Poté se odebraly do Perlové ulice, kde je zadrželi příslušníci Policie ČR. Při 

výslechu klientka přiznala, že drogu Z.M. poskytla a že si je vědoma svého 

protiprávního jednání. K věci uvedla, že drogu darovala, protože jí bylo své známé líto. 

Celou věc přesto nepovažuje za špatný čin, protože Z.M. pomohla od abstinenčního 

stavu. Tvrdí, že kdyby drogu své přítelkyni neposkytla, bylo by jí velice špatně. 

Přesto se ale klientka dopustila trestného činu nedovolené výroby a držení 

omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 trest. zák. a bylo jí 

podle § 72 odst. 2 písm. b) a odst. 4 trest. zák. uloženo ochranné léčení 

protitoxikomanické formou ambulantní. 

Shrnutí 

Klientka podle toho, co víme o její rodině, vyrostla v průměrné úplné rodině, 

prožila celkem bezproblémové dětství a netrpěla žádnými neurotickými poruchami. Na 

základní škole patřila mezi průměrné žáky. V období dospívání, po smrti bratra, trpěla 

klientka depresivními stavy včetně sebevražedných pokusů a poruchami chování 

typickými pro dětství a dospívání, především útěky z domova. 

V 16 letech vstoupila kvůli finanční tísni na dráhu prostitutky. S drogami začala 

zhruba ve stejnou dobu, protože trpěla depresemi a pocity méněcennosti a přebytečnosti 

na světě. Drogy brala neuváženě s vědomím všech možných rizik. V této době u ní 

projevovaly časté tendence ukončit život. 
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V současné době má přítele, sebevražedné tendence ustoupily, prožívá klidnou 

část svého života. Pracuje jako prostitutka. 

Osobnost klientky možno charakterizovat jednoznačně jako smíšenou poruchu 

osobnost s rysy nestálosti, nezdrženlivosti, s rysy historionskými, rysy sociopatickými. 

Klientka taktéž uvádí neověřitelné zážitky a komplikace. 

Nejsou u ní patrny žádné změny organického charakteru dané toxickým 

působením drog na centrální nervový systém. Její vztah k drogám můžeme 

charakterizovat jako symptomatický abúzus bezvýběrový. 

Klientkaje silně citově labilní se sklonem k depresím, je nevyrovnaná, nestabilní 

a povrchní. 

6.4.3.1. Analýza drogového deliktu 

Darování (mnohokrát i vrácení) drogy svému známému je v toxikomanické 

subkultuře běžně se vyskytující jev. Toxikomani si takto vycházejí vstříc, pokud jeden 

z nich nemá zrovna možnost či prostředky k zakoupení drogy. Druh takového jednání, 

tedy darování drogy, je typickým chováním konzumentů drog, kteří drogy nedistribuují 

za účelem finančního výdělku, ale kteří je pouze poskytují z určité solidárnosti. 

Klientka jednala, jak uvádí z lítosti. Drogu poskytla Z.M., aby zabránila rozvoji 

abstinenčního syndromu. V jejích očích neudělala nic špatného, protože své přítelkyni 

pomohla. Chápe sice, že poskytnout drogu někomu jinému, je trestný čin, ale neustále 

připomíná, že nic neprodávala a pouze pomohla. 

Podle zákona se však dopustila trestného činu, jelikož se bez povolení dopustila 

poskytnutí drogy a takovéto jednání naplnilo skutkovou podstatu trestného činu 

nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle §187 

trest. zák., jelikož jinak jinému opatřila omamnou nebo psychotropní látku. Intoxikace 

drogou podle znaleckého posudku měla vliv na její jednání či rozpoznávací schopnosti 

jen nepatrně. 
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6.4.4. Kasuistika č. 4 

Rodinné prostředí a škola, dětství a dospívání 

Klientka č. 4 pochází z Hradce Králové, je české národnosti a je jí 17 let a je 

nezaměstnaná. Do dobrovolné evidence zařízení Drop In se nechala zaevidovat během 

svého pobytu v Praze, klientka je na útěku a pravděpodobně ji hledá policie. 

Matka klientky je vyučena, pracuje jako prodavačka v obchodě s oblečením, 

podle klientky je tolerantní a hodná, je klidné povahy a nemá žádné závažné tělesné 

nebo psychické onemocnění. Otec je také zdráv, je vyučen truhlářem a v současné době 

žije v Brně. Podle klientky je přísný, netolerantní a dominantní. Oba rodiče kouří a otec 

často pije alkoholické nápoje, především pivo. Klientka za oblíbeného rodiče označuje 

matku, otce se vždy pro jeho přísnost bála a označuje ho za problémového rodiče. 

Klientka má 1 mladší sestru a 2 starší bratry. 

Celé dětství prožila v Hradci Králové a až do 12 let, do rozvodu rodičů, byla 

vychovávána oběma rodiči. Prodělala běžné dětské infekční nemoci, žádné závažné 

onemocnění, úrazy neprodělala. Navštěvovala jesle a mateřskou školu, kde patřila mezi 

nenápadné a klidné děti. Její vzpomínky na dětství jsou vcelku dobré. 

Do školy nastoupila v 7 letech, učila se spíše podprůměrně, měla trojky i čtyřky 

na vysvědčení. Nikdy však nemusela opakovat ročník, ale několikrát měla sníženou 

známku z chování. Neměla žádný oblíbený předmět, škola jí připadala zbytečná, 

otravná a takji tiše snášela. Byla spíše samotářská, s ostatními dětmi se moc nepřátelila, 

špatně si hledala kamarádky, protože byla považovaná za outsidera třídy. 

Nepamatuje si, že by někdy měla nějakého významného koníčka, ale pamatuje 

si, že navštěvovala taneční kroužek. Jestli ji tanec bavil, neví, ale nakonec uznává, že asi 

ano, protože v současné době má muziku moc ráda. 

Když jí bylo 12 let, rodiče se rozvedli a ona i její 3 sourozenci zůstali v péči 

matky. O rozvodu rodičů moc neví, nepamatuje si. Tvrdí, že matka o tom nikdy 

nechtěla mluvit. Otec si údajně našel novou partnerku a založil novou rodinu. Matka po 

rozvodu začala ve větší míře užívat alkoholické nápoje, ale po několika letech s tím 
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přestala. V současné době již nepIJe. Otec se s klientkou a jejími sourozencI 

nenavštěvuje. Bydlí se svoji novou rodinou v Brně. Matka se znovu nevdala. 

Zhruba v té době se klientka začala často zdržovat mimo domov a přátelit se 

s partou starších vrstevníků. Tvrdí, že s nimi jí bylo mnohem lépe, než doma. Byla 

s nimi zábava a legrace. Byli to její první kamarádi. 

Po ukončení základní školy, nastoupila do učení v Hradci Králové- obor 

kadeřnice. V té době již začala s užíváním drog, do školy nechodila a ještě v prvním 

ročníku byla z učení vyloučena. 

Drogová kariéra 

S drogami přišla do styku asi ve 13 letech. Její první užitou drogou byla 

marihuana, kterou kouřila se svými staršími kamarády. Marihuanu poté občas užívala, 

vždy v přítomnosti vrstevníků, kteří jí drogu nabídli. S partou začala navštěvovat 

hudební kluby a restaurační zařízení, kde se poději naučila kombinovat účinky 

marihuany s účinky alkoholu. Poté začala kouřit také hašiš a později si vyzkoušela 

pervitin a speed. Účinky, které na ni drogy měly, popisuje jako příjemné. S injekční 

aplikací pervitinu začala zhruba v 15 letech. Mezitím vyzkoušela ještě mnoho druhů 

drog, například extázi, tripy, ale nejvíce ji baví pervitin. 

Droga jí dodává pocit uvolnění a uklidnění. Drogu pervitin, který upřednostňuje 

užívá několikrát denně a nedostatek drogy prožívá s obtížemi především v oblasti 

tělesné. Jednou se sama pokusila o abstinenci, vydržela zhruba jeden měsíc, poté opět 

recidivovala. Dvakrát prodělala detoxikaci a psychiatrickou léčbu, kterou nedokončila, 

protože utekla. Opět recidivovala. Cítí se opravdu závislá, ale neví, jestli by skutečně 

chtěla s drogami přestat. Drogy jsou pro ni náplň života. Ze současných koníčku udává 

tanec a drogy. 

Dobrovolně na léčbu nechce jít, ale pokud by měla s drogami přestat, bylo by to 

kvůli tomu, aby se vyhnula trestnímu stíhání. 

Sama sebe považuje za samotářskou, spíše introvertní a velmi citlivou. Po matce 

údajně zdědila klid a tolerantnost. Sama však uznává, že ji drogy v jistém slova smyslu 

nějak změnily. Nedokáže však přesněji specifikovat. 
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Trestná činnost 

Klientka si peníze na drogy obstarává různými způsoby, především krádežemi. 

Několikrát byla vyslýchaná pro podezření za spáchání nebo pro spoluúčast na trestním 

činu krádeže podle § 247 trest. zák. a pro podezření z distribuce drog podle § 187 trest. 

zák. 

Klientka byla jednou podmíněně odsouzena za trestný čin krádeže a za distribuci 

drog na zkušební dobu v trvání 1 rok. Během této doby několikrát recidivovala a byla 

soudem nepodmíněně odsouzena. Soudem pro mládež jí byl nařízen pobyt 

v diagnostickém ústavu pro děti a mladistvé, poté měla nastoupit do výkonu trestu. 

Z diagnostického ústavu však ještě před tím utekla. 

Matce poslala dopis z Prahy, kde jí krátce sdělila, že je v pořádku a že teď žije 

v Praze. Peníze na drogy si i Praze obstarává drobnými krádežemi, ale i distribucí a 

prodejem drog. K prodeji drog jenom dodává, že si koupí určitou dávku pervitinu, 

údajně dražší ale kvalitní u svého známého dealera, o kterém ví, že by jí nic špatného 

neprodal a tuto dávku rozdělí. Část si nechá a druhou, aby dosáhla stejného množství, 

s něčím smíchá, ale nechce říct přesně s čím. Tu potom prodá. 

Shrnutí 

Klientka pochází z rozvedené rodiny. Má 3 sourozence, u otce se již od jejího 

dětství projevoval alkoholismus. Od 12 let vyrůstala pouze v péči matky. Na rozvod 

rodičů si nějak výrazně nepamatuje. V dětství neměla žádné neurotické poruchy, ve 

škole měla podprůměrné výkony. Má dokončené základní vzdělání, učení nedokončila 

z důvodu abúzu drog a záškoláctví. Zhruba od doby, kdy začala užívat drogy, začala 

s trestnou činností. Nejdříve se účastnila skupinových krádeží, poté se dala na sólovou 

dráhu. Jednou byla odsouzena podmíněně, po recidivě nepodmíněně. Od té doby je na 

útěku, utekla ze soudem nařízeného pobytu v diagnostickém ústavu. Živí se i nadále 

krádežemi a prodejem drog. 

Osobnost klientky je nevyzrálá, a nevyrovnaná. Trpí syndromem závislosti na 

opiátech. Jedná se o osobnost psychopatickou s převažujícími rysy nezdrženlivosti a 
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asociálními rysy. Duševní choroba u ní nebyla prokázána, am organický 

psychosyndrom v důsledku abúzu drog. 

S drogami začala v partě. Do té doby neměla mnoho kamarádů. 

Pravděpodobným důvodem proč začala užívat drogy, bylo to, aby ji patra přijala mezi 

sebe, aby zapadla do kolektivu. Užívání drog se jí od začátku líbilo a líbí se jí dodnes. 

Drogy užívá pro pocity uvolnění. 

6.4.4.1. Analýza trestné činnosti 

Delikventní chování je důsledkem závislosti na pervitinu a souvisí s prostředím a 

životním stylem typickým pro osoby závislé na drogách. Drogová kriminalita, kterou 

klientka páchá spolu s ostatními trestními činy, můžeme zařadit do tzv. opatřovací 

kriminality, jelikož se klientka vědomě dopouští drogových deliktů, aby si obstarala 

finanční prostředky na drogy. 

Klientku můžeme zařadit do skupiny konzument-prodejce drog. Peníze na drogy 

Sl nevydělává pouze prodejem drog, ale čas od času se dopustí i trestného činu krádeže 

atd. Přestože nemáme k dispozici žádnou dokumentaci o konkrétních trestných činech, 

kterých se dopouští, můžeme říci, že se jedná o mnohostrannější kriminální chování, 

opakovanou trestnou činnost a recidivu. Pokud k opakované trestné činnosti a drogové 

závislosti přiřadíme ještě útěk ze soudem nařízeného pobytu v diagnostickém ústavu a 

život na útěku, vyjde nám jeden z typických obrazů života mladého kriminálního 

toxikomana, který patří k těm nejextrémnějším, ale bohužel ne ojedinělým. 

Trestná činnost drogového charakteru, které se klientka dopouští splňuje trestní 

skutkovou podstatu nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a 

jedů podle § 187 odst. 1 trestního zákona. Klientka se totiž dopouští prodeje drog, tedy 

jinému opatřuje a pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku. 
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6.5. Závěry šetření drogové kriminality mladistvých z hlediska 

klientely Nízkoprahového střediska Drop-in 

Drogová závislost 

Vzhledem k zjištěným údajům o životě respondentů lze říct, že naši vybraní 

klienti střediska Drop In jsou typickými představiteli uživatelů drog, protože začali 

s užíváním návykových látek v mladém věku a to převážně v partě, pocházejí 

z průměrných dělnických rodin, nevlídného rodinného prostředí a disponují od dětského 

věku problémy s chováním. 

Rodinné prostředí 

Nevlídné rodinné prostředí kvůli svému nevhodnému působení mělo negativní 

vliv na klientův psychický vývoj a špatné vztahy mezi členy rodiny nebo dlouhodobé 

problémy neposkytly vhodnou výchovu, dostatečnou oporu a rozvoj sebevědomí 

klienta. Skutečnost, že klienti pocházejí z průměrných dělnických narušených rodin, je 

řadí opět mezi typické představitele mladistvých toxikomanů. 

Nevlídné rodinné prostředí či dysfunkčnost rodiny, špatné vztahy mezi rodiči a 

dětmi, alkoholismus rodičů a špatná výchova bývají ve většině případů prvotní příčinou, 

proč děti začínají s užíváním návykových látek. 

Problémové chování 

Užívání drog ve většině případů předchází problémové chování, poruchy 

chování, snížené známky z chování, špatný prospěch. Ve všech našich případech 

můžeme ve vývoji klienta sledovat určité poruchy chování nebo neurotické dětské 

poruchy vyvolané právě nevlídným rodinným prostředím nebo špatnou zkušenost či 

trauma, které ovlivnilo další psychický vývoj dítěte. 

Pro uživatele návykových látek je velice typické, že pocházejí z problémových 

či dysfunkčních rodin, z rozvedených rodin, nebo že jako děti trpěly neurotickými 

poruchami a poruchami chování typickými pro dětství a období dospívání. Dalším 
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podnětem k užívání návykových látek může být i negativní či traumatizující zkušenost, 

sé kterou se jedinec nedokáže vyrovnat, jak jsme viděli u případu č. 3. 

Motivace 

Motivací či podnětem k zneužívání drog u většiny mladistvých uživatelů je 

nějaký problém, se kterým se nedokážou vyrovnat a řeší ho abúzem drog, protože díky 

účinkům drog na všechny své problémy zapomínají. Problém může být v rodině, může 

být vyvolaný traumatem (případ č.3), rozvodem rodičů ajinými problémy atd. Jindy je 

motivací nuda, potřeba zapadnout do party atd. 

Naši klienti trpí syndromem závislosti na opiátech, to znamená, že užívají drogu 

pervitin, v jednom případě dokonce i heroin, v jiném případě trpí klient bezvýběrovým 

syndromem s preferencí pervitinu. Pervitin je nejčastěji zneužívaná droga mezi 

dlouhodobými uživateli drog, kteří si aplikují drogu intravenózně. 

Klienti začali s užíváním víceméně v partě, mezi svými vrstevníky. Party patří 

mezi sociální prostředí či skupiny, ve kterých se děti nejčastěji dostávají k drogám a 

začínají s nimi experimentovat. Parta nemusí být závadová pouze z důvodu užívání 

drog, ale může disponovat i skupinovou trestnou činností nebo jinými delikventními 

jevy. V takových případech, jak vidíme u klientky č. 4 může být parta odrazovým 

můstkem k dalšímu asociálnímu jednání. 

3 ze 4 klientů začali co se týče užívání nelegálních drog nejdříve s užíváním 

marihuany. Poté přešli kjiným, tvrdým drogám. Obecně je marihuana i přes názory, že 

tomu tak není, považována za průchozí drogu a tak nás ani nepřekvapuje, že většina 

toxikomanů začíná nejdříve užíváním konopných látek. Je to dáno také tím, že 

marihuana je nejsnadněji dostupná a cenově přijatelná droga. 

Kriminální činnost 

Všichni 4 mladiství klienti střediska Drop In se dopustili určité formy trestného 

činu nedovolené výroby a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů podle § 

187 trest.zák. 
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Trestný čin podle § 187 trest. zák:. je nejčastěji páchaným trestným činem 

drogového charakteru patřící mezi trestné činy označované jako drogová kriminalita 

Skutková podstata trestného činu podle § 187 trest. zák:. se dá naplnit tím, že 

osoba neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo 

jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku. 

Všichni 4 mladiství respondenti se odpustili trestného činu podle § 187 trest.zák:. 

tím, že bud' jinému opatřili nebo pro jiného přechovávali omamnou nebo psychotropní 

látku nebo jinému takovou látku prodali. 

U dvou respondentů, u klienta č. 1 a klientky č. 3 se jednalo o jednorázovou 

činnost, u ostatních dvou se jednalo a opakovaný trestný čin. 

Z hlediska formy spáchání tohoto trestného činu šlo ve dvou případech o 

darování drogy, v jednom případě šlo o opatření, přechovávání a následné prodání 

drogy a v posledním případě šlo o prodej drog. 

Z hlediska toho, komu byla droga poskytnuta se u prvních tří respondentů se 

jednalo o osobu známou, kamaráda, nebo kamarády, u klientky č. 4 šlo o různé osoby. 

Z hlediska motivu byla v jednom případě byla droga údajně sehnána z důvodu 

přátelství a výpomoci kamarádovi, ve dvou případech byla droga darována z přátelství, 

v posledním případě byla droga poskytnuta jinému z důvodu prodeje a finančního 

výdělku. 

Z drogové kriminality se osoby zneužívající drogy dopouštějí nejčastěji trestné 

činnosti podle § 187 trest. zák:. Potvrzují to i statistiky drogové kriminality podle údajů 

Policie ČR a státních zastupitelství. 

Také naše šetření potvrdilo, že trestný čin nedovolené výroby a držení 

omamných nebo psychotropních látek podle § 187 trest.zák:. je ve všech formách svého 

páchání nejvíce páchanou drogovou kriminalitou, neboť jsme naplnění skutkové 

podstaty tohoto paragrafu našli u všech 4 mladistvých respondentů- klientů Drop In. 
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U třech osob byly kromě drogové kriminality zjištěny i jiné trestné činy a to 

krádeže podle § 247 trest. zák. Tyto činy označované vzhledem k okolnostem jako 

opatřovací kriminalita, patří mezi klasické způsoby, jak si osoby závislé na drogách 

opatřují peníze a jsou typickým jevem vyskytujícím se mezi příslušníky drogové 

subkultury. Je totiž zcela evidentní, že peníze na drogu si osoba závislá musí někde 

opatřit, v případě že nemá stálý příjem. Pouze v jednom případě byly finanční 

prostředky na drogy obstarávány jiným způsobem, než trestnou činností, a to prostitucí. 

Příčiny páchání drogové kriminality 

Závislost těchto osob na drogách a příslušnost k drogové subkultuře jsou hlavní 

příčinou, proč se tyto osoby dopustily drogové kriminality. 

To znamená, že problematika drogové kriminality u mladistvých uživatelů 

návykových látek evidovaných v Nízkoprahovém středisku Drop In má kořeny 

v závislosti klientů na návykových látkách. 

Pokud bychom hledali prapříčinu vedoucí naše 4 klienty ke spáchání těchto 

trestných činů, musíme zajít na úplný začátek a přiřadit největší, ne-li jedinou roli právě 

drogové závislosti těchto osob. 

Pokud by totiž tyto osoby nepodlehly drogám, neskončily by jako příslušníci 

drogové subkultury a nepotýkaly se každodenně s drogou a přímo s ní běžně 

nemanipulovaly. V tom případě by se nemohly dopustit těchto drogových deliktů. 

Těchto činů se mohly dopustit za těchto okolností pouze proto, že se staly 

osobami zneužívající drogy, osobami závislými na návykových látkách. 

Řešení 

Problematika drogové kriminality dětí a mladistvých jde v ruku v ruce 

s problematikou drogové závislosti. Řešení proto musíme hledat na samém začátku a 

musíme začít s důraznější primární prevencí zaměřenou především na problémové či 

narušené rodiny. 
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Problém užívání drog dětmi a mladistvými nelze řešit jako samostatný problém, 

ale komplexně, v souvislosti s dalšími problémy. Najít řešení pro tuto složitou situaci 

není vůbec snadné, ale na základě příslušných informací je třeba zaměřit se na rodinné 

problémy, jelikož ty jsou ve všech případech prapříčinou asociálního či deviantního 

chování dítěte a zaměřit se tedy na primární prevenci směrem k dětem pocházejících z 

narušených rodin. 

Drogová kriminalita páchaná mladistvými klienty střediska Drop In je 

důsledkem životního stylu toxikomanů, to znamená, že ji nelze zabránit, pouze ji lze 

trestním postihem redukovat. Řešení je třeba hledat hlouběji, v samotné drogové 

závislosti, popř. v účinné primární a sekundární prevenci. 

118 



7 Závěr 

Drogová kriminalita jako závažný celosvětový problém je důsledkem 

vzrůstajícího problému zneužívání drog. Zneužívání drog je výsadou především mladé 

generace, přičemž se v současné době věková hranice prvních kontaktů s drogami 

posouvá stále k mladšímu věku. V důsledku toho začínají děti a mladiství 

experimentovat s drogami či s jejich pravidelným užíváním a riskují závislost na těchto 

látkách. 

Se zneužíváním drog dětmi a mladistvými jde v ruku v ruce i trestná činnost v 

souvislosti s užíváním návykových látek. Se zvyšujícím se počtem dětí a mladistvých 

zneužívajících drogy se zvyšuje i počet spáchaných drogových deliktů, jelikož se mladí 

konzumenti drog dopouštějí pravidelné přímé manipulace s drogou často na hranici 

zákona. 

Příčinu problému drogové kriminality páchané dětmi a mladistvými musíme 

tedy spatřovat hlavně ve vzrůstajícím drogovém trendu. Podle zjištěných údajů je 

drogová kriminalita dětí a mladistvých v ČR výsadou konzumentů drog, kteří se 

dopouštějí nejčastěji trestného činu podle § 187 trest. zák., nedovolené výroby a držení 

omamných a psychotrpních látek ajedů. 

Podle šetření drogové kriminality mladistvých z hlediska klientely střediska 

Drop In se vybraní respondenti dopustili trestného činu podle § 187 trest. zák., a to v 

různých formách, formou darování či poskytnutí a opaření drogy jiné osobě, ale i 

formou prodeje drogy za účelem finančního zisku. 

Drogová kriminalita dětí a mladistvých má kořeny především v jejich závislosti 

na drogách, to znamená, že drogová kriminalita i jiné trestné činy jsou páchány v 

důsledku drogové závislosti. Drogová závislost může být však také sekundárním jevem 

již páchané kriminality mládeže či prekriminality. Podle šetření drogové kriminality 

mladistvých evidovaných ve středisku Drop-in je drogová kriminalita sekundárním 

jevem drogové závislosti. 
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Příčinou, proč mladí lidé vůbec s drogami začínají, je v první řadě negativně 

působící rodinné prostředí, špatná výchova, rozvody rodičů, traumata v životě, se 

kterými se nedokáží vyrovnat, poruchy chování, negativní vliv školy, vrstevníků a part. 

Řešení drogové kriminality bychom tedy měli spatřovat především v primární 

prevenci drogových závislostí. Drogový trh a taktika organizovaných drogových gangů, 

obchodníků s drogami a dealerů se zaměřuje na mládež, která představuje nejsnadnější 

kořist. Proto by vedle současného modelu prevence měl být vypracován účinnější 

systém primární prevence drogových závislostí a primární i sekundární prevence 

kriminality zaměřující se výhradně na děti z narušených rodin, děti s poruchami 

chování, děti, které prodělaly nějaké trauma atd. To vše proto, že právě tyto děti jsou 

nejvíce ohroženy drogami. Potvrzuje to i šetření drogové kriminality mladistvých z 

hlediska klientely Nízkoprahového střediska Drop ln. 

Drogová kriminalita bude páchána do té doby, dokud nebude nalezen způsob, 

jak vymítit drogy z světa. Jenomže drogový byznys je tak pevně zasazen do systému 

nelegálních obchodů, které vynášejí lidem zapojených do těchto obchodů nepřeberné 

množství peněz. Proto se tento apel jeví jako nesmyslný. Nelze definitivně zničit síť 

obchodů s drogami, lze jen prostřednictvím proti drogové politiky a speciálních jednotek 

redukovat drogové obchody a nabídku těchto látek. Nakonec ale i my můžeme vyvinout 

snahu po redukování poptávky ze strany všech dospívajících a dětí tím, že je účinnou 

primární prevencÍ, kterou vyvineme jako rodiče, vychovatelé, učitelé či jen jako vzor, 

naučíme posilovat vlastní sebevědomí, jedinečnost a vůli. 
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Shrnutí 

V diplomové práci jsme se zabývali drogovou kriminalitou dětí a mladistvých 

s přihlédnutím na drogovou problematiku obecně a na problematiku módního trendu 

užívání drog dětmi a mladistvými. 

Nastínili jsme vývoj a současný stav drogové scény v ČR, nové trendy v užívání 

návykových látek mezi mládeží. V dalších kapitolách jsme se zabývali trestní úpravou 

drogových deliktů, jednotlivými drogovými delikty, jejich formami a metodami páchání, 

to vše s přihlédnutím na statistické údaje, které vypovídají o závažnosti tohoto 

problému. 

Problematiku drogové kriminality dětí a mladistvých Jsme spojili 

s problematikou kriminality mládeže. V souvislosti s drogovou závislostí jsme uvedli 

možné příčiny jejího vzniku, zaměřili jsme se především na rodinné a školní prostředí a 

na skupiny mládeže a volný čas. Dále jsme se pokusili charakterizovat osobnost 

mladého kriminálního toxikomana. 

Nakonec jsme nastínili formy a druhy preventivních opatření prováděných jak 

v oblasti drogových závislostí tak v oblasti kriminality mládeže. Dále jsme uvedli tresty 

a opatření uplatňované v soudnictví ve věcech mládeže. 

V praktické části jsme podnikli šetření drogové kriminality mladistvých 

z hlediska klientely Nízkoprahového střediska Drop In. Čtyři kasuistiky, tedy životní 

příběhy 4 mladistvých kriminálních toxikomanů, kteří spáchali drogový delikt, jsou 

dokladem toho, že drogová kriminalita společně s drogovou problematikou obecně jsou 

závažným společenským problémem, kterému se můžeme bránit tak, že vytvoříme 

účinnější systém primární prevence zaměřený nejen na děti z narušených rodin či děti 

s poruchami chování. 
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Summary 

In the diploma theses we dealt with drug- related crime of children and juveniles 

with a view to drog issues generally and to problems concerning the modem trends in 

using drugs by children and juveniles. 

We indicated the development and the current situation of the drug scene in the 

Czech Republic, new trends in using drogs among young people. In next chapters we 

dealt with the penal adjustment of drog delinquencies, particular drug delinquencies, 

their forms and methods, that all with a view to statistic datas which confirm the 

seriousness of this problem. 

The problems of drug-related crime of children and juveniles were connected 

with the problems of juvenile criminality. With connection to drog addiction we 

mentioned possible causes of its beginning, we focused mainly on family and school 

background, groups of young people and free time. In addition, we tried to characterise 

the character of young drug- user. 

Finally, we indicated the forms and types of preventive proceedings provided in 

both drug addiction area and juvenile criminality area. In addition, we mention 

punishments and proceedings used in justice conceming young. 

In the practical part of the diploma theses we did research of drug- related crime 

of juveniles from point of view of the clientele of Nízkoprahové středisko Drop In. The 

four casuistics, thus the personal stories of four young criminal drug- users who 

commited a drug delinquency, confirm that drog- related crime together with drug 

problems generally is serious social problem, against which we can defend so that we 

will create more effective sytem of primary prevention focused not only on children 

from disfunctional families or on children with behavioral disturbance. 
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Věc: Výzkum 

NÍZKoPRAHOVÉ STŘEDISKO 
DROP IN O.P.S. 

Karolíny Světlé 18 
110 00 Praha 1 

tel./fax: 222 221 431 
tel.: 222221 124 
GSM: 604 983 071 
stredisko@dropin.cz 
www.dropin.cz 

v Praze 7.2.2006 

Mgr. Martin Titman, vedoucí Nízkoprahového střediska Drop ln O.p.S., umožňuje studentce 

Michaele Vilímové, nar. 30.1.1982, bytem Seč 288, tel.: 737932372, 

provádět výzkum za fyzického využití zdravotnických karet klientů Nízkoprahového střediska 

Drop In o.p.s. za těchto podmínek: 

- studentka nebude žádné materiály, které jsou v majetku střediska, vynášet mimo 

zařízení bez výslovného povolení vedoucího zařízení 

- osobní materiály klientů nebude vynášet mimo zařízení ~a žádných okolností 

- bude dodržovat pravidla bezpečnosti práce, které se vztahují na stáže 

v Nízkoprahovém středisku (viz manuál stážisty v příloze) 

- bude dodržovat pořádek na pracovišti a minimálně se pohybovat mimo prostor 

vymezený ke své práci 

- bude se řídit pokyny členů týmu 

ZAVAZUJE SE K MLČENLIVOSTI OHLEDNĚ JEDNOTLIVÝCH KLIENTŮ 

zAŘÍZENÍ, veškerá data získaná z dokumentace bude nyní i kdykoli v budoucnu 

využívat tak, aby nebylo možno je spojit s konkrétními osobami. 

- studentka vždy předem vedoucímu zařízení předem oznámí den a přibližný čas svého 

pobytu v zařízení. 

Výzkum bude prováděn v rámci pracovní doby zařízení a bude trvat od 8.2.2006 nejdéle 

do 28.2.2006. 

1 

. . 



Porušení podmínek může být důvodem k přerušení spolupráce se studentkou a ukončení 

poskytovaní dat, v případě závažného porušení mlčenlivosti ve věcech chráněných 

zákonem i k trestnímu stíhání. 

/Av 
~ 

......................................... . 

gr. Martin Titman 

vedoucí NS Drop ln o.p.s. 

Stfedfůo prmnee I ~ ~ IÚÚ!ottf 

DROP IN O.p.l. 
Karoliny Světlé 18. 11000 Praha 1 

I~: 26 12 1:1 ~ Ttl./f8%! 222 22 1431 
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Michaela Vilímová 

studentka - výzkumnice 



Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. 

manuál ,,, 

STAZlSTY 



Tak Vás ještě jednou vítáme ve středisku DROP -IN. 

Tento manuál by Vám měl pomoci se rychle zorientovat v samotné práci ve středisku, pomoci 
Vám řešit základní situace, které zde nastávají, předem Vám odpovědět na některé otázky a 
seznámit Vás s psanými i nepsanými pravidly tohoto střediska. 

Něco na začátek 
• Vaše stáž se bude odehrávat nejen v prostorách samotného střediska, ale i přímo 

po boku terénních pracovníků na ulicích. Bylo by proto vhodné, domluvit se s 
pracovníky střediska hned na začátku týdne, kdy bude stáž ve středisku a kdy v 
terénu. Můžete se podle toho i teple obléci a vybavit do ulic. ( kostýmek s 
lodičkami nepatří k nejvhodnějšímu oděvu). 

• Rozhodli jste se tuto stáž vykonávat v neziskové organizaci, která má omezený 
počet pracovníků a tak již na začátku musíte počítat s tím, že zde dělají všichni 
všechno. To znamená i jednotlivé pochůzky u kterých by jste se mohli cítit 
kvalifikovaně nevyužiti, ale i toto patří k naší práci aje to pomoc jak DROP
INu, tak i klientům samotným. 

• Upozorňujeme Vás, že naše zařízení pracuje v oblasti "harm-reduction" -
terciární prevence. Práce našeho nízkoprahového střediska spočívá především ve 
výměně použitých· stříkaček, vitamínovém programu, evidenci nových klientů, 
konzultacích, aj .. Toto středisko se nezaměřuje na jednotlivé léčebné metody jako 
je např. skupinova psychoterapie. 

• Cennosti a vyšší finanční částky si raději ukládejte do trezoru. Jinak se může stát, 
že Vaše úspory nechtěně skončí jako hmotná pomoc sociálně slabším 
spoluobčanům. 

• Co se týká pracovní doby, trvá 8.5 hod. Na oběd je 30min. Kdy? - to záleží na 
dohodě s ostatními a na situaci ve středisku. 

Něco o bezpečnosti 
Nejprve jsme chtěli začít popisem jednotlivých místností a pracovní náplně, ale tato 

kapitolka má určitě přednost. Takže pravidlo nejzákladnější : " Myslet na vlastní 
bezpečnost!!!!!!!!!!!" Tojest zákaz manipulace s kontaminovaným materiálem~ pravidelně si 
mýt ruce mýdlem a ošetřovat dezinfekcí !. V praxi to znamená, že použité stříkačky házejí 
sami klienti do kontejneru, Vy se jich vůbec nedotýkáte, při jakémkoli sbírání něčeho se 
nestyďte použít rukavice, atd. 
Do práce raději noste dlouhé kalhoty, odpovídající obuv atd.. Na pracovišti je zákaz 
konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek. 
Potraviny, prosím, nekonzumuj v ambulanci nebo čekárně. 

Čekárna 
Čekárna je místnost, kde se scházejí klienti, jedí polévky ( do 12.00 ), pijí čaje ( po 

celý den ), družně debatují. Zde se můžete setkat s různými situacemi, které se musí nějak 
řešit. Tím myslíme nitrožilní aplikací klientů, příprava psaníček, rvačka, dodržovaní 
hodinového limitu pro setrvání v místnosti, aj .. Prostě čekárna má svá pravidla, které si ještě 
jednou pro jistotu přečtětě, a ta se musí dodržovat. Jestliže zjistíte jejich porušení, informujte 
buď terapeuta nebo z pozice člena terapeutického kolektivu upozorněte klienta na přestupek. 
Jedním z postihů jsou tzv. STOP - stavy. Je to několikadenní zákaz přijmu polévek a jiných 
laskomin, ale toto rozhodnutí ,,komu a jak dlouho" nechte přítomnému terapeutovi. 

Další otázkou se kterou se můžete setkat je tykání či vykání s klienty. Naše 
doporučení je ( alespoň ze začátku ) si s klienty vykat. Myslíme, že to pomáhá vytvořit 
určité hranice odlišení KDO JE KDO. Ovšem tato otázka je spíše na Vašem rozhodnutí. 
Tykání či vykání s terapeuty záleží na osobní dohodě s každým jednotlivě. 

Často se může stát, že 'se Vám klienti budou snažit něco prodat nebo Vás k něčemu 
usmlouvat, zmanipulovat Vás. Platí zásada nic nebrat, ani nekupovat a nepodléhattlaku. Tyto 



věci jsou většinou z kriminální činnosti a DROP-IN si nemůže dovolit pověst nějakého tržiště 
nebo zastavárny. Proto dbejte pokynů personálu. 

V případě ohrožení života poskytnete první pomoc nebo zavoláte sanitku. Vždy 
informujte terapeuty. 

Lidé, kteří stoji za "barem" jsou členové samosprávy. Jsou to většinou bývalí klienti v 
současné době na metadonu. Ostatním vaří čaj, podávají polévky. svým způsobem 
zodpovídají za chod čekárny a jsou zodpovědni za úklid a pořádek. Občas potřebují s 
organizaci pomoci a to je také jednou z Vašich povinností. Pouze do jejich rukou můžete 
vydávat věci na doplnění potřeb u baru (polévky, čaje, lžičky aj.). Členové samoSprávy jsou 
o stupínek dále než ostatní klienti, ale pozor na přehnané přátelství. Platí to co pro klienty -
při porušení pravidel informujte terapeuta. 

Ordinace 
V této místnosti probíhá samotný kontakt s klienty. Zde se jim vyměňují stříkačky ( 

kus za kus ), dostávají zde vitamíny, sponzorské dary a prostředky pro základní zdravotní 
ošetření odřenin. afektů aj .. Tím myslíme mastičky, náplasti, dezinfekce, atd .. Zdravotnický 
servis je i v této oblasti limitovaný možnostmi střediska. Dále je v této místnost kartotéka 
evidovaných pacientů a to jak v písemné, tak i v digitální podobě v počítači. Dále se zde 
provádí kopírování materiálů, telefonické poradenství, přijimaci evidenční pohovory, testy 
mv a celková agenda střediska. Klienti sem smějí vstupovat pouze jednotlivě a pokud se 
jedná o pohovor, zavírají se dveře do čekárny pro respektování jejich osobní anonymity. 
Dveře se zavírají i v případě, že by mohla nastat situace, kdy by v ordinaci nikdo z personálu 
nebyl. Klienti sem prostě sami bez dohledu někoho z personálu nesmějí. Důsledně 
neponechávejte v ordinaci cenné ani na chvíli bez dozoru. 
Technická poznámka: černé dveře v ordinaci jsou WC pro personál 

Pracovní náplň 
Až si trochu zvyknett; budete v rámci své pracovní náplně: 
)- Vyměňovat klientům použité injekční stříkačky ( kus za kus ) a vydávat jim vitamíny. 

Provozní podrobnosti ohledně výměn ti sdělí pracovnici střediska. Nesahat na použité !!! 
Kontakty s klienty ( i telefonické) zapište ihned do knihy a pokud je volno u počítače do 
dekurzu pacienta. 

)- V některých případech obsluhovat v čekárně za barem 
)- Předávat terapeutům telefonické hovory, sami zodpovídejte pouze d~ vtypu odkazů na 

čísla léčeben, či rodiče můžete směrovat na CENTRUM NÁSLEDNE PECE 
~ Mít na starosti pořádek na Boršově 
)- Seznamovat se s pouliční drogovou scénou ajejími představiteli 
)- Pomáhat pň zakládání karet nových klientů. Když Vás osloví klient s přáním zaevidovat 

se, předejte mu dotazník a sdělte mu, že po vyplnění ho čeká ještě cca 15 min. rozhovor s 
terapeutem. 

}o- Kopírovat potřebné dokumenty a letáky 
)- Doplňovat vitamíny 
)- Pomáhat s tím, co je právě potřeba 
)- Provést v ordinaci pomoci dezinfekce ošetření jednotlivých ploch ( hl. stoly) 
Nikdo neočekáv~ že všechno hned zvládnete dokonale a bez zádrhelů. Nehojte se nechat si 
pomoct, když si nevíte rady. 
Poznámka: pokud někdy dostanete pocit, že zrovna neni co dělat věřte, že každým okamžikem 
se může ~ekáma naplnit a i takovéto ~ekánf k této práci patřL Učte se odpočívat. 

Ostatní místnosti 
V ostatních místnostech se provádí přednášky pro školy či jiné kolektivy nebo osobní 

konzultace s klienty. 
V kuchyňce se skladuje nádobí na jedno použí, ručníky a čistící prostředky pro 

klienty. Jakékoli ostatní vybaveni jako je mikrovlnka, hrnečky, talíře se neostýchej použít ( 
používají to pouze členové týmu © ) a po použití se je neostýchejte mýt. 



Něco na konec 
• Pokud budete potřebovat některý den ve své stáži volno nebo jestliže budete potřebovat 

odejít dříve, všechny tyto věci konzultujte dopředu s vedoucím střediska. 
• Mobilní telefony mějte prosím ve středisku vypnuté. 
• Delší konzultace s terapeuty si domlouvejte osobně. Počítejte s tím, že se budou muset 

přizpůsobit jejich časové vytíženosti. 
• Případné potvrzeni o provedení stáže si nezapomeňte vyřídit v jejím průběhu. 
• Stáže jsou placenou službou. Není-li dohodnuto jinak, týdenní stáž = 1000 Kč, pro 

studenty 500 Kč. Stážovné, prosíme, uhraďte před nástupem na stáž. 
• K dispozici je Vám knihovna a videotéka střediska. Když si budete chtít půjčit nějakou 

knihu, domluvte se s některým z terapeutů. 
• V cškeré informace o klientech, jejich rodinných příslušnících a zdravotním stavu, s nimiž 

přijdete během stáže do kontaktu, podléhají lékařskému tajemství. Jsou přlsně důvěrné! 
Nesmíte je v žádném případě vynášet mimo středisko. 

• I nás zasahuje provozní slepota. Prosíme Vás proto, abyste v hlavě shromažďovali své 
připomínky k provozu, návrhy změn a další nápady a na závěr stáže nám je neváhali 
sdělit. Poskytujete nám tím velmi cennou zpětnou vazbu. Děkujeme. 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se zeptat a všichni Vám je rádi zodpoví !!tm!!! 

Středisko DROP-In si vyhrazuje možnost předčasně ukončit stáž, 
pokud by to bylo v zájmu plynulého provozu. 


